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ПЛАН РОБОТИ 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  

на лютий 2011 року 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 2 3 4 

1 Нарада начальників відділів освіти райадмініст-

рацій 
08.02; 

22.02 

Н. Оксенчук, 

Г. Слічна 

2 Нарада заступників начальників відділів освіти 

райадміністрацій 

28.02 Г. Слічна 

3 Засідання №4-5 Школи резерву керівних кадрів  Буде 

повідомлено 

додатково 

Г. Слічна, 

З. Хонько 

4 Комплексна перевірка ДНЗ Впродовж 

місяця 

Г. Слічна 

5 Перевірка ефективності використання комп’ю-

терної техніки у ЗНЗ м. Львова 

Впродовж 

місяця 

З. Хонько 

6 Вивчення питання організації та діяльності 

органів учнівського самоврядування  

Впродовж 

місяця 

І. Гайдук 

7 Вивчення стану забезпечення навчальних закла-

дів підручниками, навчально-методичною л-

рою, посібниками 

Впродовж 

місяця 

Л. Василишин 

8 Перевірка стану художньо-естетичного 

виховання у ДНЗ м. Львова 

Впродовж 

місяця 

С. Чемерис 

9 Перевірка стану організації навчально-

виховного процесу у класах із поглибленим 

вивченням ряду предметів ЗНЗ м. Львова 

Впродовж 

місяця 

О. Ліксо 

 

10 Перевірка евакуаційних шляхів та виконання 

заходів із безпеки життєдіяльності 

Впродовж 

місяця 

Л. Василишин 

11 Навчальні тренінги за програмою Майкрософт Буде 

повідомлено 

додатково 

З. Хонько 

12 Тиждень математичних наук 21-25.02 Г. Слічна, 

Н. Проць, 

НМЦО, 

спеціалісти 

відділу освіти 

13 Навчальний семінар шкільних бібліотекарів 

Сихівського району 

Буде 

повідомлено 

додатково 

Л. Василишин 

14 Навчальний семінар на тему: "Впровадження 

нових підходів для проведення профілактичної, 

оздоровчої та діагностичної роботи з дітьми 

дошкільного віку" 

24.02 С. Чемерис 

15 Відзначення Міжнародного дня мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Впродовж  

місяця 

О. Ліксо 
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ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ 

Навчально-методичного центру освіти м. Львова на лютий 2011 року 
 

Категорія педпрацівників,  

назва заходу 
Дата Час Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 

Вчителі англійської мови, які атес-

туються на ІІ та І категорії (школа 

удосконалення педмайстерності 

«Упровадження ефективних інст-

рументів викладання і навчання 

іноземних мов згідно інноваційної 

концепції»): 

Галицький р-н 01.02 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

ЛЛГ 

 

 

 

 

 

 

С. Матис Шевченківський р-н 02.02 СЗШ №91 

Сихівський р-н 03.02 СЗШ №96 

Личаківський р-н 04.02 СЗШ №82 

Учителі трудового навчання, які го-

тують учнів 9,11 класів до ІІІ етапу 

олімпіади (інформаційна нарада) 

01.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Б. Шарун 

Керівники РМО педагогів-органі-

заторів (інструктивно-методична 

нарада) 

02.02 11.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Т. Ольшанецька 

Учителі української мови та літе-

ратури (круглий стіл: «Редагуван-

ня та уточнення текстів для збір-

ника аудіювання та читання 

мовчки») 

02.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького,4 

Г. Василечко, 

О. Приставська 

Учителі історії шкіл міста (за ок-

ремим списком) (моніторинг із 

питань національно-патріотич-

ного спрямування)  

02.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького,4 
Ж. Романишин 

Керівники РМО учителів світової 

літератури (круглий стіл щодо 

організації та проведення  

Предметного тижня) 

02.02 15.30 СЗШ №23 Г. Мрачковська 

Конкурс «Мій Львів»: 

- Шевченківський р-н 02.02 
Про час і місце буде 

повідомлено додатково 
А. Васільєва - Галицький р-н 03.02 

- Залізничний р-н 09.02 

- Франківський р-н 16.02 

Керівники РМО учителів матема-

тики (нарада щодо організації та 

проведення Предметного тижня) 

03.02 15.30 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
С. Кисіль 

Творча група вчителів німецької 

мови м. Львова (дидактична май-

стерня доробків учителів – членів 

творчої групи) 

03.02 15.00 ЛЛМ І. Лозенко 

Вчителі християнської етики (на-

вчально-практичний семінар «Ви-

ховання національної гідності та 

чистоти серця на прикладі жит-

тя митрополита А. Шептицького») 

07.02 09.00 СЗШ №96 
Г. Дуриш, 

Л. Ступець 
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1 2 3 4 5 

Учителі основ здоров’я шкіл міста 

(навчальний семінар) 
07.02 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
В. Олійник 

Вчителі французької мови, які 

атестуються («Зимова школа») 
08.02 15.30 ССЗШ №15 С. Матис 

Школа молодого вчителя  засі-

дання на тему: «Сучасні техноло-

гії навчання» 

08.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Н. Бідник 

Вчителі, які відповідають за краєз-

навчу роботу (семінар) 
08.02 15.30 СЗШ №3 А. Васільєва 

Учні та вчителі, які беруть участь 

у конкурсах «Мій Львів» та 

«Краєзнавець» (екскурсія) 

09.02 15.15 
Фонтан «Адоніс», 

пл. Ринок 
А. Васільєва 

Учителі фізики, які атестуються на 

присвоєння (підтвердження) вищої 

кв. категорії, педагогічні звання 

(круглий стіл) 

09.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
М. Білик 

Керівники РМО та творчі групи 

заступників директорів із виховної 

роботи (навчальний семінар «Вихо-

вання толерантності») 

09.02 11.00 СЗШ №38 
Т. Ольшанецька, 

Н. Голосова 

Учителі англійської мови Фран-

ківського, Галицького, Залізнич-

ного р-нів (школа вищої педмайс-

терності «Технології контролю й 

оцінки рівня володіння мовою») 

 

09.02 

 

15.00 СЗШ №86 С. Матис 

Керівники РМО вчителів хрис-

тиянської етики (методична нарада) 
10.02 16.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Г. Дуриш 

Керівники міських творчих груп 

учителів математики 
10.02 15.30 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
С. Кисіль 

Школа молодого психолога 

(семінар-тренінг) 
10.02 10.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Л. Боженко 

Молоді вчителі англійської мови – 

1 учитель від закладу (школа 

становлення педмайстерності)  

10.02 15.00 ССЗШ №46 С. Матис 

Керівники РМО та творчі групи 

педагогів-організаторів (тренінг 

«Шкільні газети: створення та 

розвиток») 

11.02 11.00 
ЦТДЮГ, 

вул. Вахнянина, 29 

Т. Ольшанецька, 

О. Москва 

Районні координатори опікунів 

ШЄК закладів освіти міста 

(круглий стіл) 

15.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Л. Пасько 

Учителі географії (засідання твор-

чої групи) 
16.02 15.00 СЗШ №44 Я. Бухней 

Учителі Захисту Вітчизни та учні 

10 кл. шкіл міста (за списком – 5 

учнів від школи) (День відкритих 

дверей) 

16.02 15.00 

Академія 

Сухопутних військ, 

вул. Гвардійська, 32 

Б. Шарун 

Вчителі та учні – учасники   півфі-

налу конкурсу «Краєзнавець» 

(консультація) 

16.02 15.00 
Бібліотека для дітей, 

вул. Окуневського, 9 
А. Васільєва 



 

1 2 3 4 5 

Керівники РМО вчителів німець-

кої мови, учителі німецької мови 

м. Львова, які атестуються у 

2010/2011 н. р. на вищу кваліфі-

каційну категорію та звання (твор-

чий майданчик зі застосуванням 

мультимедійних презентацій) 

17.02 14.00 СЗШ №31 І. Лозенко 

Вчителі художньо-естетичного 

циклу (за списком) (навчально-

практичний семінар «Казкотера-

пія і дитяча творчість») 

17.02 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

О. Гурин, 

М. Кваша 

Соціальні педагоги ЗНЗ (навчаль-

но-методичний семінар) 
18.02 10.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
З. Ханькова 

Учителі біології – члени творчої 

групи (організаційне засідання) 
21.02 14.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
В. Олійник 

Керівники РМО учителів біології 

(нарада) 
21.02 15.30 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
В. Олійник 

Творча група вчителів англійської 

мови «Використання мультиме-

дійних технологій на уроках 

англійської мови» 

22.02 16.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького,4 
С. Матис 

Голови ШМО вчителів трудового 

навчання (семінар-практикум «Ор-

ганізація проектно-технологічної 

діяльності учнів на уроках трудо-

вого навчання») 

22.02 15.00 

Технологічний 

ліцей, 

вул. Таманська, 11 

Б. Шарун 

Учителі фізики, члени динамічної 

творчої групи (за окремим списком) 
23.02 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
М. Білик 

Керівники ШМО учителів українсь-

кої мови та літератури (інформа-

ційно-методичний практикум з 

організації та проведення Предмет-

ного тижня): 

- Сихівський р-н 

- Галицький р-н 

- Франківський р-н 

 

 

 

 

23.02 

 

 

 

 

14.30 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Г. Василечко, 

О. Приставська 

- Залізничний  р-н 

- Личаківський р-н 

- Шевченківський р-н 

23.02 16.00 

Учителі географії Шевченківсь-

кого р-ну (виїзний семінар у  

смт Брюховичі на метеостанцію 

ЛНУ: «Роль методу спостере-

ження у реалізації завдань шкіль-

ного курсу географії») 

23.02 09.30 

Збір на  

вул. Чорновола  

(біля «Арсена») 

Я. Бухней, 

В. Гаврилишин 

Методисти позашкільних навчаль-

них закладів (методична нарада) 
23.02 11.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
О. Гурин 

Учителі іспанської мови (практич-

ний семінар «Використання під-

ручників DELE для підготовки до 

ЗНО та ДПА») 

23.02 15.00 
НВК «Школа-садок 

«Софія» 
С. Матис 
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1 2 3 4 5 

Опікуни ШЄК закладів освіти міс-

та (за списком) (інтерактивний 

семінар «Стежками рідного краю») 

23.02 15.00 

ЛУГГ, 

вул. Олени 

Степанівни 

Л. Пасько, 

Н. Стахняк, 

С. Сокотнюк 

Учителі французької мови (прак-

тичний семінар «Використання су-

часної французької літератури та 

медіа-засобів на уроці французької 

мови») 

23.02 15.00 ССЗШ №69 С. Матис 

Керівники РМО та творчі групи 

заступників директорів із виховної 

роботи (семінар із циклу «Девіант-

на поведінка») 

23.02 11.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Т. Ольшанецька, 

М. Канцір 

Учителі французької мови 

(практичний семінар) 
23.02 15.00 ССЗШ №69 С. Матис 

Практичні психологи ЗНЗ 

(навчально-методичний семінар) 
24.02 10.00 

Гімназія «Престиж», 

вул. Ветеранів, 11 

М. Кваша, 

Л. Боженко 

Учителі англійської мови Галиць-

кого, Личаківського, Сихівського, 

Франківського р-нів (школа вищої 

педмайстерності «Корекція лек-

сичного і граматичного оформ-

лення іншомовного мовлення»)   

 

24.02 

 

15.00 
НВК «Школа-

гімназія «Гроно» 
С. Матис 

Учителі-учасники ІІ етапу Всеук-

раїнського конкурсу «Учитель ро-

ку -2011» у номінації «Німецька 

мова» (семінар учителів м. Львова 

та області з проблем багато-

рівневого іспиту з німецької мови 

А2-В2) 

24.02 11.00 ЛЛМ 

І. Лозенко, 

І. Савчук, 

Т. Мідяна 

Вчителі християнської етики. 

Презентація методичного посіб-

ника з християнської етики для 9 

класу «Людина у світі» 

24.02 15.30 СЗШ №40 Г. Дуриш 

Учителі німецької мови шкіл із 

поглибленим вивченням німецької 

мови (майстер-клас Бубняк Юлії, 

ССЗШ №8, Ананьєвої Наталі, 

ССЗШ №28) 

25.02 14.00 ССЗШ №8 

І. Лозенко, 

Ю. Бубняк, 

Н. Ананьєва 

Педагоги-організатори (навчаль-

ний семінар «Молодіжні субкуль-

тури: вчора і сьогодні»): 

- Шевченківський, Залізничний, 

Галицький р-ни 

 

 

 

25.02 

 

 

 

10.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Т. Ольшанецька, 

Л. Боженко 

- Сихівський, Франківський, 

Личаківський р-ни 
25.02 11.00 
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06.01.2011 р.       №3р  

 

Про підсумок проведення 

міського конкурсу-огляду 

«Майбутнє довкілля у твоїх руках»  
 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 18.10.2010 р. №403р «Про проведення міського конкурсу-огляду «Майбутнє довкілля у 

твоїх руках» серед команд закладів освіти м. Львова», з метою виявлення обдарованої учнівської 

молоді, впровадження екологічного виховання 8 грудня 2010 року на базі Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини відбувся екологічний КВК на тему «Вода у Львові». У конкурсі брали участь 

шість команд, які стали переможцями  районних відбіркових етапів конкурсу.  

Завдання передбачали поглиблені знання з біології, хімії, географії та екології,  складалися з 

домашнього завдання та виконання невідомих конкурсних випробувань. Учасники команд 

проявили ерудицію, винахідливість, знання предметів природничого циклу.  

Львівський міський фонд охорони навколишнього природного середовища нагородив усі 

команди цінними подарунками – технічними засобами навчання, які передано для користування у 

кабінети біології навчальних закладів. 

Враховуючи сказане вище, на підставі протоколу засідання журі 

Н А К А З У Ю: 

1. Визнати переможцями і нагородити грамотами управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради  

за І місце – учасників команди СЗШ № 82 Личаківського району: 

Кузмінського Андрія, 

Ромаху Володимира, 

Шпака Максима, 

Одінцову Вікторію, 

Павлюк Наталію, 

Поворозник Марту, 

Ключковську Наталію; 

за ІІ місце – учасників команди СЗШ №31 Франківського району: 

Кота Ярослава, 

Козака Юрія, 

Дуду Андрія, 

Глюк Даніелу, 

Бедика Богдана, 

Цепака Владислава, 

Венту Богдана; 

за ІІ місце - учасників команди СЗШ № 32 Сихівського району: 

Шевченко Вікторію, 

Серняк Христину, 

Купиняк Марту, 

Федорів Олену, 

Хромця Тараса, 

Грудецького Богдана, 

Пашинського Станіслава; 

за ІІІ місце – учасників команди Львівської академічної гімназії: 

Грибик Марту, 
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Капароцьку Тетяну, 

Лахман Діану, 

Хован Марту, 

Гелету Ярину, 

Кульчицьку Христину, 

Бойко Вікторію. 

2. За участь у фіналі конкурсу-огляду «Майбутнє довкілля у твоїх руках» відзначити дипломами 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради команди СЗШ 

№ 74 Залізничного району та СЗШ № 54 Шевченківського району.  

3. За підготовку команд-переможців міського фінального етапу конкурсу-огляду відзначити 

дипломами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

керівників шкільних команд: 

Гавриляк Ірину Дмитрівну – вчителя СЗШ № 82; 

Мельничук Галину Романівну – вчителя СЗШ № 31; 

Козак Світлану Романівну – вчителя СЗШ № 32; 

Дідич Марію Михайлівну – вчителя Львівської академічної гімназії. 

4. Оголосити подяку директорові Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного 

центру І. Антаховичу  за високий рівень організації підготовки та проведення конкурсу-огляду 

«Майбутнє довкілля у твоїх руках». 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

 
06.01.2011 р.      №5р 

 

Про підсумки проведення змагань 

з початкового технічного моделювання 

серед школярів м. Львова 
 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 26.10.2010 р. №432р «Про організацію та проведення змагань з початкового технічного 

моделювання серед школярів м. Львова», з метою популяризації технічної творчості в учнівському 

середовищі, створення умов для творчої реалізації обдарованих дітей на базі Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді м. Львова 9 грудня 2010 року проведено загальноміські 

змагання з початкового технічного моделювання серед учнів загальноосвітніх та вихованців 

позашкільних навчальних закладів м. Львова. 

Участь у змаганнях взяли 13 команд із 12 навчальних закладів, а саме: СЗШ №№17, 32, 42, 44, 

55, 70, 90, 95, 99, НВК «Провесінь», Центру творчості дітей та юнацтва Галичини  та Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Львова. Склад команди – 2 учасники та керівник. 

Кожен учасник виконував власне завдання, оцінювання велося в індивідуальному заліку і 

зараховувалося в актив команди. Оцінювання гуртківців позашкільних навчальних закладів 

відбувалося окремо від учнів загальноосвітніх закладів.  

Програма змагань складалася з геометричного завдання, теоретичного заліку у формі 

тестування, а також виготовлення моделі транспортної техніки за розгорткою та рисунком.  

Враховуючи сказане вище, на підставі протоколу журі,  
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Н А К А З У Ю: 

1. Визнати переможцями і нагородити грамотами управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради учасників загальноміських змагань з початкового технічного 

моделювання у командному заліку  

серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів: 

за І місце – команду СЗШ № 90 м. Львова, 

за ІІ місце – команду СЗШ № 99 м. Львова, 

за ІІІ місце – команду СЗШ № 42 м. Львова, 

команду СЗШ № 55 м. Львова, 

команду СЗШ № 95 м. Львова; 

серед вихованців позашкільних навчальних закладів: 

за І місце – команду Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Львова, 

за ІІ місце – команду Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 

2. Визнати переможцями в особистій першості та нагородити грамотами управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:  

за І місце – Гриба Любомира, учня СЗШ № 99 м. Львова, 

Смик Ірину, ученицю СЗШ № 95 м. Львова, 

Кіткайла Владислава, вихованця ЦНТТУМ м. Львова; 

за ІІ місце – Ворончак Анну, ученицю СЗШ № 42 м. Львова, 

Хайра Джуліана, вихованця ЦНТТУМ м. Львова, 

Кіселика Романа, вихованця ЦТДЮГ; 

за ІІІ місце – Панюцу Романа, учня СЗШ № 90 м. Львова, 

Радіховського Романа, учня СЗШ № 90 м. Львова, 

Гольдман-Манастирську Софію, вихованку ЦТДЮГ. 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

3.1. Сприяти створенню та функціонуванню гуртків початкового технічного моделювання у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. 

3.2. Популяризувати заняття технічною творчістю у середовищі учнівської молоді.  

4. Директорові ЦНТТУМ м. Львова Б. Боднару: 

4.1. Надавати загальноосвітнім навчальним закладам організаційну та методичну допомогу у 

створенні гуртків початкового технічного моделювання. 

4.2. Розширити мережу гуртків технічного спрямування Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді м. Львова на базі загальноосвітніх навчальних закладів.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

Г.Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

 
10.01.2011 р.        №7р 

 

Про проведення міської учнівської конференції  

«Екологія рідного краю: минуле, сьогодення, майбутнє» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей,  залучення до 

природоохоронної роботи учнів навчальних закладів м. Львова 
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Н А К А З У Ю: 

1. Провести 21 квітня 2011 року о 15 год. на базі ЛНВК «Школа І ступеня - гімназія» (м. Львів, 

вул. Лисиницька, 3) міську учнівську конференцію на тему «Екологія рідного краю: минуле, 

сьогодення, майбутнє». 

2. Затвердити Положення про міську учнівську конференцію «Екологія рідного краю: минуле, 

сьогодення, майбутнє» (додаток 1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

3.1. Забезпечити участь учнів  загальноосвітніх навчальних закладів у конференції відповідно до 

Положення. 

3.2. Призначити відповідальних за життя і здоров’я дітей під час заходу. 

4. Начальникові відділу освіти Личаківської районної адміністрації О. Козій: 

4.1. Створити необхідні умови для проведення конференції.  

5. Директорові ЛМДЕНЦ І. Антаховичу: 

5.1. Надати методичну допомогу закладам освіти у підготовці учнів до участі у конференції.  

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на  заступника начальника  управління освіти 

Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

Додаток 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 10.01.2011 р. №7р 

Положення 

про міську учнівську конференцію 

«Екологія рідного краю: минуле, сьогодення, майбутнє» 
 

1. Мета конференції 

1.1. Виявлення і підтримка талановитих та обдарованих дітей; 

1.2. Залучення учнів навчальних закладів м. Львова до природоохоронної діяльності.  

2. Загальні положення 

2.1. До участі у конференції допускаються роботи учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

2.2. Роботи переможців конференції авторам не повертаються.  

2.3. Під час захисту роботи необхідно використовувати таблиці, плакати, слайди, відеосюжети та 

інші ілюстративні матеріали. 

2.4. Тривалість виступу – до 7 хвилин. 

2.5. Роботи учасників необхідно здати в ЛНВК «Школа І ступеня – гімназія» (вул. Лисиницька, 3) 

до 21 березня 2011 року. Телефон для довідок: 251-40-19. 

3. Вимоги до оформлення робіт 

3.1. Науково-практичну роботу, основні положення якої автор виносить для захисту на 

конференцію, необхідно друкувати на аркушах формату А-4 (20,5 х 29,0 см). Верхнє поле 

дорівнює 3,0 см, нижнє – 2,5 см, ліве – 3,0 см, праве – 1,0 см. Інтервал між рядками – 1,0. 

Шрифт – 12, Times New Roman. 

3.2. Робота друкується у 2-х примірниках. На розгляд журі подається один друкований примірник 

та його електронна версія. Другий примірник залишається в автора. 

3.3. Науково-практична робота повинна відповідати такій структурі. 

1. Загальна характеристика. 

1.1. Актуальність теми. 

1.2. Мета та завдання досліджень. 

1.3. Практичне значення роботи. 

1.4. Положення, винесені на захист. 

1.5. Структура та об’єм роботи. 

2. Літературний огляд. 
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3. Висновки. 

4. Використана література. 

5. Додатки. 

3.4. На титульній сторінці вказується назва роботи, прізвище та ім’я виконавця, клас, навчальний 

заклад, прізвище та ініціали керівника роботи.  
 

Головний спеціаліст управління освіти   І. Гайдук 
 

 
10.01. 2011 р.       №8р 

 

Про проведення міського конкурсу  

шкільних медіа «Світ моїх захоплень - 

дороговказ у майбутнє» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою розвитку творчих здібностей школярів, забезпечення потреб особистості у 

творчій самореалізації 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з лютого по квітень 2011 року міський конкурс шкільних медіа на тему «Світ моїх 

захоплень – дороговказ у майбутнє». 

2. Затвердити Положення про міський конкурс шкільних медіа «Світ моїх захоплень – дороговказ 

у майбутнє» (додаток 1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова інформувати керівників 

навчальних закладів про конкурс з метою залучення учнівської молоді до участі відповідно до 

Положення. 

4. Директорові міського координаційно – методичного центру «Галицьке юнацтво» В. Іваху: 

4.1. Забезпечити організацію та проведення міського конкурсу шкільних друкованих медіа на тему 

«Світ моїх захоплень – дороговказ у майбутнє». 

4.2. До 20.04.2011 р. подати в управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради підсумковий протокол засідання журі.  

5. Головному спеціалісту управління освіти І. Гайдук забезпечити підведення підсумків та 

відзначення переможців конкурсу до 30.04.2011 р. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти Г. 

Слічну . 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

Додаток 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 10.01.2011 р. №8р 

Положення  

про міський конкурс шкільних медіа  

«Світ моїх захоплень – дороговказ у майбутнє» 
 

1. Організатори конкурсу 

1.1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

1.2. Міський координаційно-методичний центр «Галицьке юнацтво»; 

1.3. Львівська обласна організація Національної Спілки журналістів України. 



 
15 

2. Мета конкурсу 

2.1. Виявлення та розвиток творчих здібностей школярів;  

2.2. забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації; 

2.3. пропагування змістовного дозвілля, промоція раціонального використання вільного часу дітей і 

підлітків. 

3. Орієнтовна тематика конкурсних робіт 

3.1. «Моє захоплення – джерело внутрішнього задоволення»; 

3.2. «Світ – кольоровий!»; 

3.3. «Запланована радість»; 

3.4. «Моє місце під сонцем»; 

3.5. «Захоплення: праця душі чи відпочинок?»; 

3.6. «Сьогодні захоплення – завтра професія»; 

3.7. «Мій вільний час – друг чи ворог?». 

4. Загальні положення 

4.1. Конкурс проводиться впродовж лютого-квітня 2011 року серед загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Львова. 

4.2. На конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи учнів 8-10 класів за напрямками: 

- шкільна газета (друкована комп’ютерна газета, сторінка, розворот, стаття, самостійний творчий 

проект); 

- відеосюжет (відповідно до запропонованої тематики, хронометраж – 5-7 хвилин); 

- учнівський сайт. 

4.3. Кількість поданих робіт не обмежена, всі видання повинні відповідати тематиці конкурсу. 

Роботи учасників не повертаються. 

4.4. Конкурсні роботи подавати у міський координаційно-методичний центр «Галицьке юнацтво» 

за адресою: м. Львів, вул. Замкнена, 9 до 20 квітня 2011 року (тел. 272-37-06). 
 

Головний спеціаліст управління освіти   І. Гайдук 
 

 
10.01.2011 р.       №9р 

 

Про підсумки організації та проведення 

I та II етапів XI Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2008 р. №168 «Про 

затвердження Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», листа 

Міністерства освіти і науки України від 01.11.2010 р. №1/9-775 «Про проведення XI Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика”, наказу Головного управління освіти і науки від 

01.11.2010 р. №835 “Про проведення XI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика”, наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

03.11.2010 р. №447р «Про організацію та проведення I та II етапів XI Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П. Яцика» органами управління освітою у період з 09.11.2010 р. до 

20.11.2010 р. організовано і проведено перший етап та 27.11.2010 р. - другий міський (у районах) 

етап конкурсу з української мови ім. П. Яцика серед школярів навчальних закладів м. Львова. 

Конкурс проводився з метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, 

виховання в учнівської молоді пошани до культури слова, поваги до українських звичаїв і 

традицій. 
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У першому етапі конкурсу взяло участь 7324 учні 3-11 класів закладів освіти м.Львова. З них 

переможцями стали 889 учнів. У другому етапі конкурсу взяли участь 839 учнів 3-11 класів. З них 

переможцями стали 300 учнів, 54 учні з яких вибороли I місце. 

Конкурс був проведений на належному рівні. Завдання, які складалися зі двох блоків – знання 

мови та творче завдання – відповідали рівню навченості учнів. Зі творчими завданнями діти 

впорались добре, оскільки мали можливість вибору теми для творчого завдання. 

Враховуючи вказане вище та рішення журі міського (у районах) етапу XI Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П. Яцика серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів 

м.Львова,  

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити список переможців другого етапу XI Міжнародного конкурсу з української мови 

ім.П.Яцика серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м.Львова (додаток 1).  

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

2.1. Відзначити переможців (II-III місце) другого етапу XI Міжнародного конкурсу з української 

мови ім.П.Яцика серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова (додаток 1). 

2.2. Оголосити подяку керівникам загальноосвітніх навчальних закладів №№30 (С.Михалина), 

75(С.Кушнір), 93 (В.Моравський), 34 (Р.Гринчук), 7 (С.Конькова), НВК «Школа-гімназія ім. В. 

Симоненка» (Я. Скоропад) за створення належних умов для учасників конкурсу. 

2.3. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями другого етапу XI 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика. 

3.Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

3.1. Проаналізувати результати I, II етапів XI Міжнародного конкурсу з української мови 

ім.П.Яцика та розглянути їх на засіданнях методичних об’єднань вчителів.  

4. Спеціалісту I категорії управління освіти О. Ліксо організувати нагородження переможців (I  місце) XI 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика дипломами управління освіти 

(додаток 1) 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 10.01.2011 р. №9р 
 

Список переможців ІI етапу XI Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика  
 

№ 

з/п 

Район Прізвище, ім’я, 

по батькові учня 

Дата 

народження 

Навчальний 

заклад 

Клас Прізвище 

та ініціали 

вчителя 

Місце 

1.  С Романська Оксана 

Богданівна 

22.01.2002 НВК «Школа-

садок «Софія» 

3 Пишненко О.В. I 

2.  С Фортуна Назар 

Павлович 

30.01.2001 СЗШ № 96 4 Венгрин Н.Т. I 

3.  С Ледвій Валерія 

Карленівна 

11.02.2000 СЗШ № 84 5 Коваль О.І. I 

4.  С Гузар Андрій 

Романович 

11.05.1999 СЗШ № 32 6 Андрейчук О.Б. I 

5.  С Дячик Юліана 

Богданівна 

17.03.1998 СЗШ № 98 7 Крамченко Є.В. I 

6.  С Янківський Дмитро  

Зіновійович 

07.11.1996 СЗШ № 1 8 Козак М.В. I 
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7.  С Садова Уляна 

Євгенівна 

30.01.1996 ССЗШ № 93 9 Бруцяк С.І. I 

8.  С Булик Василина-

Катерина 

31.05.1995 НВК «Школа-

ліцей «Оріяна» 

10 Федьків Л.І. I 

9.  С Цигилик Марія 

Михайлівна 

21.09.1994 НВК «Школа-

садок «Софія» 

11 Коцюруба О.С. I 

10.  С Хом’як Ярина 

Ігорівна 

10.01.2002 СЗШ № 96 3 Гавор Н.Г. II 

11.  С Лалак Катерина 

Андріївна  

25.01.2002 НВК „Школа-

гімн. „Сихівська” 

3 Свірська М.В. II 

12.  С Данилів Роман 

Романович 

04.09.2001 ССЗШ № 69 4 Лук’яненко Л.А. II 

13.  С Кузик Олег 

Володимирович 

23.06.2001 СЗШ № 1 4 Возна І.С. II 

14.  С Павлюк Вадим 

Ігорович 

08.03.2001 СЗШ № 13 4 Гнатик І.І. II 

15.  С Березяк Соломія 

Андріївна 

26.05.2001 НВК „Школа-

гімн. „Сихівська” 

4 Наумко Г.М. II 

16.  С Стрищак Софія 

Василівна 

22.05.2000 СЗШ № 32 5 Жезло К.В. II 

17.  С Романчук Ольга 

Сергіївна 

01.08.1999 НВК „Школа-

гімн. „Сихівська” 

5 Білінська М.М. II 

18.  С Мазур Ірина 

Андріївна 

10.12.1998 СЗШ № 84 6 Ляшко О.О. II 

19.  С Кузик Володимир 

Юрійович  

09.03.1999 ССЗШ № 93 6 Бруцяк С.І. II 

20.  С Мних Іванна 

Романівна 

19.06.1998 СЗШ № 90 7 Коваль Н.М. II 

21.  С Пришляк Христина 

Ярославівна  

29.12.1997 Гімназія Бл. Кл. 

Шептицького 

7 Марунчак О.М. II 

22.  С Польчин 

Владислава 

Олександрівна 

09.01.1997 СЗШ № 96 8 Кучер О.С. II 

23.  С Король Мар’яна 

Юріївна 

20.04.1997 НВК «Школа-

гімн. «Сихівська» 

8 Бандура О.Г. II 

24.  С Дідух Ольга 

Тарасівна 

09.08.1996 СЗШ № 32 9 Асадуллаєва О.Х. II 

25.  С Озимінська Роксана 

Омелянівна 

15.06.1996 НВК „Школа-

гімн. „Сихівська” 

9 Гаврилишин Г.С. II 

26.  С Дмитрук Ярина 

Тарасівна 

04.06.1995 ССЗШ № 69 10 Приставська О.І. II 

27.  С Дьяченко 

Світлана Олегівна 

13.09.1995 НВК „Школа-

гімн. „Сихівська” 

10 Білінська М.М. II 

28.  С Жищинська 

Анастасія 

Олександрівна 

13.04.1994 ССЗШ № 93 11 Саприка О.М. II 

29.  С Карпляк Оксана 

Михайлівна 

31.10.1993 НВК „Школа-

ліцей „Оріяна” 

11 Луферчик Р.М. II 

30.  С Цар Олена 

Орестівна 

14.12.2001 СЗШ № 1 3 Тріска О.З. III 

31.  С Дудик Єлизавета 

Анатоліївна 

23.07.2002 СЗШ № 90 3 Стадник С.П. III 
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32.  С Ломіковський 

Юрій Андрійович 

25.03.2002 ССЗШ № 93 3 Козак К.А. III 

33.  С Палюх Остап 

Андрійович 

09.09.2001 ЗШ «Дивосвіт» 3 Воронич Т.В. III 

34.  С Нога Марта 

Олегівна 

26.03.2001 СЗШ № 90 4 Вишивана Е.В. III 

35.  С Гранат Анастасія 

Олегівна 

30.10.2000 ССЗШ № 93 4 Чуйко Л.Й. III 

36.  С Лисицька 

Катерина 

Вікторівна 

08.02.2000 СЗШ № 73 5 Рукавішнікова Л.М. III 

37.  С Бартків Людмила 

Олександрівна 

07.06.2000 СЗШ № 86 5 Кузик О.М. III 

38.  С Гринда Соломія 

Іванівна 

23.06.2000 ССЗШ № 93 5 Дмитрук Т.В. III 

39.  С Канюк Ірина 

Ігорівна 

15.01.1999 СЗШ № 98 6 Мних Т.М. III 

40.  С Шлемкевич Дарій  

Артурович 

27.04.1999 НВК „Школа-

гімн. „Сихівська” 

6 Бандура О.Г. III 

41.  С Чубко Анастасія 

Борисівна 

21.06.1999 НВК «Школа-

ліцей «Оріяна» 

6 Федьків Л.І. III 

42.  С Боднар Наталія 

Ярославівна 

09.12.1997 СЗШ № 1 7 Анохіна Ю.Б. III 

43.  С Часковська 

Вікторія Олегівна 

21.12.1997 СЗШ № 32 7 Жезло К.В. III 

44.  С Довбуш Олеся 

Русланівна 

09.02.1998 ССЗШ № 69 7 Приставська О.І. III 

45.  С Бартків Наталія 

Олександрівна 

05.01.1997 СЗШ № 86 8 Гудзь І.Я. III 

46.  С Майданій 

Христина 

Русланівна 

07.01.1997 НВК «Школа-

ліцей «Оріяна» 

8 Михальська О.М. III 

47.  С Грицан Андріана 

Юріївна 

20.11.1997 Гімназія Бл. Кл. 

Шептицького 

8 Марунчак О.М. III 

48.  С Тис Роксолана 

Іванівна 

23.11.1995 СЗШ № 1 9 Руда Л.Б. III 

49.  С Михайлецька 

Софія Орестівна 

26.07.1996 СЗШ № 96 9 Вовчанська М.М. III 

50.  С Швець Марія   

Богданівна 

02.12.1995 НВК „Школа-

ліцей Оріяна” 

9 Луферчик Р.М. III 

51.  С Яворська Ілона 

Анатоліївна 

11.03.1995 СЗШ № 32 10 Хлібишин Н.І. III 

52.  С Буй Соломія 

Іванівна 

06.05.1994 СЗШ № 73 10 Беца Н.В. III 

53.  С Паляниця Ольга 

Богданівна 

20.07.1995 НВК «Школа-

садок «Софія» 

10 Паляниця Л.В. III 

54.  С Приставська 

Тетяна 

Володимирівна 

02.04.1994 СЗШ № 1 11 Гінда Г.Є. III 

55.  С Холявка Олег 

Володимирович 

13.12.1993 СЗШ № 98 11 Гнідець Л.Г. III 

56.  С Буторіна Христина 

Євгенівна 

01.10.1993 Гімназія Бл. Кл. 

Шептицького 

11 Галамай О.С. III 
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57.  З Захарчин Надія 

Романівна 

09.12.2002 ПШ "Світанок" 3 Кобрин Н.Я. 1 

58.  З Савченко Юлія 

Володимирівна 

17.05.2002 СЗШ №40 3 Яремко О.П. II 

59.  З Вершкова 

Христина 

Вікторівна 

24.12.2001 ССЗШ №65 3 Мельник Х.В. II 

60.  З Дорожовець 

Олександра 

Олегівна 

14.02.2002 ССЗШ №75 3 Кізима М.О. II 

61.  З Присташ Софія 

Ярославівна 

08.06.2002 НВК "Арніка" 3 Матвіїв І.М. III 

62.  З Козак Дмитро 

Володимирович 

14.04.2002 СЗШ №74 3 Слободянюк Л.В. III 

63.  З Мокшин Артем 

Вадимович 

02.05.2002 НВК «Школа-

гімн. «Гроно» 

3 Шикер Г.М. III 

64.  З Горунь Юлія 

Олегівна 

16.08.2000 ССЗШ №75 4 Хміль Г.Б. I 

65.  З Матрунич Олена   НВК "Арніка" 4 Максунова О.К. II 

66.  З Недовіз Ярина 

Ігорівна 

08.12.2000 СЗШ №67 4 Іванюк О.М. II 

67.  З Климко Анжеліка 

Романівна 

18.08.2001 НВК «Школа-

гімн. «Гроно» 

4 Ілів О.І. II 

68.  З Лабай Анастасія 

Юріївна 

07.08.2000 ССЗШ №65 4 Нат І.М. III 

69.  З Крет Діана 

Михайлівна 

30.01.2001 СЗШ №74 4 Крет О.Ю. III 

70.  З Ройко Софія 

Дмитрівна 

17.10.2000 ПШ "Світанок" 4 Лазаренко І.З. III 

71.  З Кондратенко 

Анастасія Юріївна 

10.04.2000 СЗШ № 60 5 Герич І.М. I 

72.  З Леонова Христина 08.06.2000 СЗШ № 40 5 Клипач Т.В. II 

73.  З Вол Олена 

Дмитрівна 

04.06.2000 Гімназія «Євшан» 5 Кравець О.М. II 

74.  З Лопушинська 

Христина 

Миколаївна 

08.12.2000 ССЗШ № 15 5 Пилич В.М. III 

75.  З Лиса Вікторія 

Ігорівна 

11.06.2000 СЗШ № 18 5 Кондратенко Х.А. III 

76.  З Лапченко Оксана 

Петрівна 

01.09.2000 СЗШ № 74 5 Кушнір О.Б. III 

77.  З Буйна Діана 

Любомирівна 

25.06.2000 НВК «Шк.-гімн. 

«Гроно» 

5 Демків Л.Д. III 

78.  З Бербелюк Оксана 

Миколаївна 

14.08.1999 Гімназія "Євшан" 6 Юзьків Г.Я. I 

79.  З Мандзюк Анна 

Олегівна 

11.01.1999 СЗШ № 77 6 Горбач І.В. II 

80.  З Лопадчак Зоряна 

Зіновіївна 

05.07.1999 НВК «Шк.-гімн. 

«Гроно» 

6 Чміль Н.М. II 

81.  З Стахів Зоряна 

Богданівна 

10.11.1999 СЗШ № 18 6 Бойчук Л.І. III 

82.  З Сударєва Ірина 

Юріївна 

28.10.1998 СЗШ № 68 6 Чернацька Г.В. III 
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83.  З Дорожовець 

Анастасія 

Олегівна 

04.12.1997 ССЗШ № 75 7 Яросевич О.Г. I 

84.  З Николайчук 

Олена 

Анатоліївна 

29.05.1997 СЗШ № 77 7 Семенишин В.Ф. II 

85.  З Ільїна Ольга 

Ігорівна 

12.08.1998 СЗШ № 60 7 Павлович О.Б. III 

86.  З Клонцак Марта 

Юріївна 

02.03.1998 СЗШ № 74 7 Твердь З.Р. III 

87.  З Харів Руслана 

Василівна 

12.09.1998 НВК «Шк.-гімн. 

«Гроно» 

7 Жарська О.В. III 

88.  З Літвінова 

Вікторія Ігорівна 

25.06.1996 СЗШ № 74 8 Майнич С.М. 1 

89.  З Комплікевич 

Соломія 

Ярославівна 

08.03.1996 СЗШ №18 8 Онищак О.В. II 

90.  З Безпальок Марта 

Петрівна 

27.11.1996 ЛУГГ 8 Староста О.І. II 

91.  З Оливко Ірина  

Михайлівна 

08.02.1996 ССЗШ №65 8 Задорожна С.В. III 

92.  З Голубник Олена 

Романівна 

23.03.1997 ССЗШ №75 8 Заяць М.Ф. III 

93.  З Сус Вікторія 

Андріївна 

06.09.1997 Гімназія "Євшан" 8 Кравець О.М. III 

94.  З Іськович Ольга 

Володимирівна 

23.07.1996 Гімназія «Євшан» 9 Юзьків Г.Я. I 

95.  З Головатюк 

Вероніка 

Олександрівна 

17.01.1996 СЗШ №68 9 Чернацька Г.В. II 

96.  З Зацерковний 

Ростислав 

Григорович 

01.11.1997 ЛФМЛ 9 Заплатинська Г.В. II 

97.  З Курляк Марія 

Ярославівна 

21.09.1995 СЗШ №18 9 Кислиця Г.М. III 

98.  З Калиновська 

Софія Юріївна 

14.07.1995 ССЗШ №65 9 Нитихорук С.В. III 

99.  З Токарська 

Наталія Юріївна 

17.04.1996 СЗШ №67 9 Гатала Р.Д. III 

100.  З Козяр Анастасія 

Володимирівна 

20.10.1996 НВК «Шк.-гімн. 

«Гроно» 

9 Сорока Я.М. III 

101.  З Гусак Мар’яна 

Андріївна 

31.12.1994 СЗШ № 68 10 Чернацька Г.В. I 

102.  З Стасюк Марія 

Іванівна 

02.09.1995 СЗШ № 18 10 Сав’як П.Ю. II 

103.  З Балицька Юлія 

Віталіївна 

13.02.1994 СЗШ № 77 10 Попко О.В. II 

104.  З Дацко Наталія 

Ігорівна 

04.11.1994 ССЗШ № 15 10 Данів Н.О. III 

105.  З Козак Юлія 

Тарасівна  

31.07.1995 СЗШ № 60 10 Гринчишин Г.І. III 

106.  З Дичко Ольга 

Іванівна 

27.07.1994 НВК «Шк.-гімн. 

«Гроно» 

10 Дзень О.В. III 
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107.  З Белешко Світлана 03.10.1994 Гімназія "Євшан" 10 Юзьків Г.Я. III 

108.  З Хомин Марта 

Ігорівна 

16.04.1994 ЛФМЛ 11 Гринчишин В.Д. I 

109.  З Бура Олена 

Василівна 

20.06.1994 ЛФМЛ 11 Гринчишин В.Д. II 

110.  З Криницька 

Маріанна 

Юріївна 

02.01.1994 СЗШ № 68 11 Гутник Г.І. III 

111.  З Дубан Наталія 

Богданівна 

05.09.1994 ССЗШ №75 11 Мельник О.М. III 

112.  Ш Українець  

Христина 

Володимирівна 

27.09.2002 Школа І ст. № 53 3 Стасьо Я. М. I 

113.  Ш Федишин 

Андріан Ігорович 

 СЗШ № 92 3 Дудик Л. П. II 

114.  Ш Сосновський 

Юрій Теодорович 

22.04.2002 СЗШ № 38 3 Бойківська О. Л. III 

115.  Ш Гута Вероніка 

Сергіївна 

23.11.2002 СЗШ № 97 3 Галанюк М.В. III 

116.  Ш Шкарпінець Анна 

Ігорівна 

06.08.2002 СЗШ № 78 3 Дроботій Л. Л. III 

117.  Ш Ільяшов Дмитро 

Вікторович 

22.11.2000 СЗШ № 23 4 Синицина Г. І. I 

118.  Ш Часовська Софія 

Віталіївна 

18.03.2001 СЗШ № 41 4 Хомік Л. Р. II 

119.  Ш Оверко Віра 

Василівна 

17.03.2001 СЗШ № 78 4 Смірнова Л. А. II 

120.  Ш Корзинка 

Соломія 

Андріївна 

11.09.2000 СЗШ № 57 4 Криштальська В. З. III 

121.  Ш Криницька Ірина 

Романівна 

24.05.2000 СЗШ № 91 5 Завадська Н. І. I 

122.  Ш Кобилецька 

Тетяна Вікторівна 

19.03.2000 СЗШ № 20 5 Гарькава О. М. II 

123.  Ш Мушак Анна-

Марія Юріївна 

14.10.1999 Гімназія 

«Престиж» 

5 Павлусик О. П. III 

124.  Ш Щур Олена 

Романівна 

23.05.1999 СЗШ № 81 6 Зінь З. Я. I 

125.  Ш Квасній Павло 

Іванович 

23.03.1998 СЗШ № 54 6 Пілецька Л. Б. II 

126.  Ш Коваль Яна 

Віталіївна 

21.05.1999 Гімназія 

„Престиж“ 

6 Дунаєва О. М. III 

127.  Ш Мельник Софія 

Юріївна 

31.10.1997 Гімназія 

„Престиж“ 

7 Павлусик О. П. I 

128.  Ш Дахович Ілона 

Ігорівна 

28.01.1998 СЗШ № 20 7 Гануляк Г. С. II 

129.  Ш Зробок Ірина 

Андріївна 

19.12.1997 СЗШ № 92 7 Богун З. О. III 

130.  Ш Кліщ Микола 

Васильович 

24.09.1996 СЗШ № 91 8 Трач Н. І. I 

131.  Ш Слободяник 

Надія Андріївна 

11.04.1997 СЗШ № 23 8 Іванчук Л. І. II 
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132.  Ш Кріслата Олена 

Зіновіївна 

31.12.1996 СЗШ № 100 8 Вороняк Г. В. III 

133.  Ш Оприск Мар яна 

Ігорівна 

11.01.1996 СЗШ № 44 9 Поточняк Є.А. I 

134.  Ш Федорович 

Світлана Іванівна 

25.08.1996 СЗШ № 20 9 Гануляк Г. С. II 

135.  Ш Байдіна Анастасія 

Олексіївна 

07.07.1996 СЗШ № 43 9 Бєлан О. В. II 

136.  Ш Горностай 

Максим Ігорович 

06.03.1996 СЗШ № 22 9 Савчак Г.В. III 

137.  Ш Семашко Олеся 

Олександрівна 

11.12.1995 ЛПГ 9 Потоцька І. Б. III 

138.  Ш Телішевська 

Ірина Богданівна 

06.05.1995 СЗШ № 99 10 Телішевська Л. С. I 

139.  Ш Бешко Оксана 

Ярославівна 

18.12.1994 СЗШ № 81 10 Проць Г.М. II 

140.  Ш Білокура Юлія 

Русланівна 

12.07.1994 СЗШ № 41 10 Денисюк Т.Є. III 

141.  Ш Ширій Надія 

Ярославівна 

21.05.1994 ЛПГ 11 Іванчишин О. М. I 

142.  Ш Яриш Остап 

Орестович  

31.07.1994 СЗШ № 91 11 Підкуйко Г. Ю. II 

143.  Ш Лянго Роксолана 

Володимирівна   

28.11.1993 ЛЕЛ 11 Пащук Н.В. III 

144.  Ф Тимофіїв 

Анастасія 

Олегівна 

24.12.2001 Школа І ст. 

«Джерельце» 

3 Хоршунова Л.Ю. I 

145.  Ф Нечипорук Ярина 

Володимирівна 

17.09.2002 ССЗШ № 5 3 Шенбор Г.І. II 

146.  Ф Полевий Тарас 

Андрійович 

07.03.2002 СЗШ № 51 3 Білокура І.М. III 

147.  Ф Дика Марта 

Андріївна 

10.02.2002 НВК ім. В. Стуса 3 Чорновіл Н.Ю. III 

148.  Ф Будинкевич Ірина 

Тарасівна 

18.11.2001 НВК  

ім. В. Симоненка 

3 Трущак О.Я. III 

149.  Ф Янчак Артем 

Ігорович 

27.06.2001 ССЗШ № 45 4 Євдокімова Л.В. I 

150.  Ф Яцків Богдан 

Володимирович 

02.05.2001 ССЗШ № 2 4 Коберська В.В. II 

151.  Ф Менчак Іванна 

Василівна 

20.05.2001 ССЗШ № 46 4 Федчук М.Г. II 

152.  Ф Андрусевич 

Анастасія 

Андріївна 

06.09.2001 Школа І ст. 

«Джерельце» 

4 Іванишин А.С. II 

153.  Ф Подлєсна Софія 

Олегівна 

14.01.2001 СЗШ № 50 4 Фіалковська О.М. III 

154.  Ф Герман Яна 

Василівна 

29.07.1999 НВК ім.В.Стуса 5 Миць Н.В. I 

155.  Ф Думанська Марта 

Ігорівна 

10.04.2000 ЛКГ 5 Глібкович М.В. II 

156.  Ф Папура Софія 

Ярославівна 

05.04.2000 ССЗШ № 46 5 Грех Л.П. III 
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157.  Ф Ольхова Марія 

Ігорівна 

26.08.2000 СЗШ № 48 5 Шпак О.Б. III 

158.  Ф Панчишин Марія 

Іванівна 

20.09.1998 ССЗШ № 2 6 Панько Г.П. I 

159.  Ф Переймибіда 

Катерина 

Назарівна 

23.03.1999 СЗШ № 36 6 Жмур І.І. II 

160.  Ф Чех Богуслава 

Ігорівна 

23.05.1998 СЗШ № 66 6 Пантелейчук С.В. II 

161.  Ф Романчук Дарина 

Петрівна 

06.08.1999 ССЗШ № 5 6 Фітель Н.О. III 

162.  Ф Носовська 

Вікторія 

Дмитрівна 

17.12.1998 СЗШ № 17 6 Ковтун О.М. III 

163.  Ф Лабацевич Ірина 

Олександрівна 

21.04.1999 НВК 

ім.В.Симоненка 

6 Угрин Т.І. III 

164.  Ф Бударецька 

Вікторія Юріївна 

07.04.1998 ССЗШ № 45 7 Деникевич М.Й. I 

165.  Ф Мацук Роман 

Ростиславович 

21.09.1998 СЗШ № 36 7 Бабеляк З.М. II 

166.  Ф Козловська Надія 

Ігорівна 

30.01.1998 ЛКГ 7 Зайло О.С. II 

167.  Ф Гринишин Іван 

Михайлович 

20.01.1998 СЗШ № 48 7 Кравчук Т.В. III 

168.  Ф Осико Олександр 

Михайлович 

10.08.1997 СЗШ «Надія» 7 Главацька Я.І. III 

169.  Ф Кулій Олена 

Петрівна 

06.02.1998 НВК  

ім. В. Симоненка 

7 Колодій Г.В. III 

170.  Ф Муравська 

Богдана 

Леонідівна 

03.02.1997 ЛКГ 8 Зайло О.С. I 

171.  Ф Кушинська 

Анастасія 

Ростиславівна 

29.07.1997 СЗШ № 48 8 Андрусишин М.В. II 

172.  Ф Вид Аліса 

Олегівна 

11.07.1997 ССЗШ № 45 8 Слідзьона Г.В. II 

173.  Ф Лаптєва Анна 

Сергіївна 

04.08.1997 ССЗШ № 2 8 Гнат О.П. III 

174.  Ф Піддубняк Марта 

Сергіївна 

11.06.1996 ССЗШ № 5 8 Коновал О.О. III 

175.  Ф Звізло Юлія 

Зеновіївна 

24.05.1997 СЗШ № 36 8 Ілейко О.С. III 

176.  Ф Лобода Христина 

Орестівна 

26.12.1995 ССЗШ № 46 9 Менчак С.М. I 

177.  Ф Дивак Ігор 

Володимирович 

12.03.1996 СЗШ № 83 9 Пасічник Л.Г. II 

178.  Ф Мартинюк 

Анастасія 

Олегівна 

08.05.1995 ССЗШ № 45 9 Бутим Г.П. III 

179.  Ф Гринишин Марія 

Михайлівна 

27.08.1996 СЗШ № 48 9 Кравчук Т.В. III 

180.  Ф Хміляр Анастасія 

Андріївна 

23.02.1996 НВК ім.В.Стуса 9 Безпалько Г.Т. III 
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181.  Ф Каньдя Олена 

Андріївна 

13.04.1995 ССЗШ № 2 10 Кузик І.П. I 

182.  Ф Левусь Юлія 

Андріївна 

25.10.1994 НВК 

 ім. В. Симоненка 

10 Климець Б.М. II 

183.  Ф Козак Наталія 

Романівна 

11.11.1994 ЛКГ 10 Ковалишин Б.І. II 

184.  Ф Хом’як Ольга 

Миронівна 

15.10.1994 СЗШ № 51 10 Синявська І.М. III 

185.  Ф Якимик Христина 

Романівна 

22.04.1995 СЗШ № 66 10 Дергач Р.Д III 

186.  Ф Уляновська 

Марія Ігорівна 

24.12.1995 НВК ім. В. Стуса 10 Рудь О.Б. III 

187.  Ф Федчишин Ганна 

Юріївна 

17.04.1994 СЗШ № 48 11 Кравчук Т.В. I 

188.  Ф Костик Соломія 

Олегівна 

26.12.1994 ССЗШ № 2 11 Кузик І.П. II 

189.  Ф Галушко Ольга 

Ігорівна 

01.07.1994 СЗШ № 55 11 Лелик Г.В. III 

190.  Ф Стахів Марія 

Василівна 

19.09.1994 ЛКГ 11 Глібкович М.В. III 

191.  Г Мотика Вікторія 

Андріївна 

01.04.2002 СЗШ №34 3 Тимощук Т. В. І 

192.  Г Денис Анна 

Орестівна 

21.12. 2000 СЗШ№34 4 Чекайло О. В. І 

193.  Г Черненький 

Володимир 

Володимирович 

27.11. 2000 ЛАГ 5 Войцик О.Р. І 

194.  Г Петренко 

Катерина 

Олексіївна 

02.12. 1998 ЛАГ 6 Войцик О.Р. І 

195.  Г Яріш Дзвенимира 

Ігорівна 

12.04. 1998 ЛАГ 7 Задворняк О. К. І 

196.  Г Мартиневич 

Ольга- Адріана 

Олександрівна 

13.12. 1997 ЛЛГ 8 Іващишин Л. М. І 

197.  Г Хамар Ярослав 

Орестович 

22.09. 1995 ЛАГ 9 Ковалів І.М. І 

198.  Г Зривко Віра 

Русланівна 

19.05. 1995 СЗШ №34 10 Паньків А. Р. І 

199.  Г Романчук Ірина 

Любомирівна 

17.05. 1995 СЗШ №87 11 Шкоропаняк М. В. І 

200.  Г Горбачова 

Катерина 

Дмитрівна 

31.12.2001 СЗШ №3 3 Обрембальська Н. В. ІІ 

201.  Г Верещук Марія 

Олегівна 

04.01.2002 Школа І ст. №4  3 Савка Д. Ю. ІІ 

202.  Г Широка Софія 

Тимофіївна 

03.01.2002 СЗШ №10 3 Пантюхова С.Б. ІІ 

203.  Г Синюта Софія 

Андріївна 

15.02. 2001 ССЗШ №28 4 Лазар М. В. ІІ 

204.  Г Гнат Роксолана 

Орестівна 

10.06.2001 СЗШ №62 4 Лущанець Г. Д. ІІ 
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205.  Г Кондренцька 

Анна Ігорівна 

07.08.2000 СЗШ №9 5 Кушнір Н. О. ІІ 

206.  Г Ромах Софія 

Володимирівна 

19.04. 2000 СЗШ №34 5 Хома О. Й. ІІ 

207.  Г Ляховська 

Світлана 

Тадеушівна 

19.09. 2010 ССЗШ №52 5 Завалень О.М. ІІ 

208.  Г Сокіл Софія 

Остапівна 

02.09. 1999 СЗШ №27 6 Лазарко Г. Б. ІІ 

209.  Г Заторська 

Вікторія 

Степанівна 

22.09.1999 СЗШ №34 6 Паньків А. Р. ІІ 

210.  Г Садкова Софія 

Михайлівна 

29.09.  1998 СЗШ №34 7 Паньків А. С. ІІ 

211.  Г Фігурська 

Вікторія 

Андріївна 

12.05. 1998 СЗШ №62 7 Бурса З. І. ІІ 

212.  Г Калитовська 

Ганна Орестівна 

07.08. 1997 СЗШ №62 8 Микита І. В. ІІ 

213.  Г Маляр Микола 

Андрійович 

05.12.1996 ЛАГ 8 Задворняк О. К. ІІ 

214.  Г Соляр Ольга 

Василівна 

02.09. 1996 СЗШ №34 9 Мягка С. Г. ІІ 

215.  Г Урбанська 

Світлана 

Михайлівна 

19.09. 1995 СЗШ №62 9 Греділь А. О. ІІ 

216.  Г Ільчук Надія 

Любомирівна 

04.07. 1995 ССЗШ №28 10 Гресь Б. Г. ІІ 

217.  Г Крокіс Вікторія 

Андріївна 

27.04.1995 СЗШ №62 10 Копач О. Я. ІІ 

218.  Г Горбань Юлія 

Андріївна 

13.04.1994 СЗШ №62 11 Бурса З. І. ІІ 

219.  Г Семенко Софія 

Олегівна 

02.11. 1994 ЛАГ 11 Войцик О.Р. ІІ 

220.  Г Андрєєва Анна-

Марія Олексіївна 

10.10.2010 СЗШ № 9 3 Мисник Н. М. IІІ 

221.  Г Ярка Ірина 

Петрівна 

04.11.2001 ССЗШ№28 3 Кінаш М. С. IІІ 

222.  Г Козак Іван 

Сергійович 

20.01.2002 СЗШ №62 3 Берник О. Н. ІІІ 

223.  Г Вільха Аскольд 

Ігорович  

10.07. 2001 СЗШ№3 4 Стечишин О. В. ІІІ 

224.  Г Вовнюк Олексій 

Сергійович 

05.01.2001 СЗШ № 9 4 Гальчук Л. В. ІІІ 

225.  Г Харитонова Дарія 

Сергіївна 

03.09. 2001 СЗШ №87 4 Романишин М. Я. ІІІ 

226.  Г Собко Юлія 

Андріївна 

22.11.2000 ПНВЗ «Школа 

Святої Софії» 

4 Петришин Л.В. ІІІ 

227.  Г Винявський Остап 

Миколайович 

09.12. 2000 ССЗШ№28 5 Періжок Н. С. ІІІ 

228.  Г Балагутрак Тетяна 

Миколаївна  

22.01. 2000 ЛЛГ 5 Копцюх Н. М. ІІІ 



 
26 

229.  Г Волощак Меланія 

Тарасівна 

19.08. 2000 ЛУПГ 5 Палій  Т.С. ІІІ 

230.  Г Салюк Анна 

Андріївна 

30.01. 1999 СЗШ №62 6 Копач О. Я. ІІІ 

231.  Г Фрис Діана 

Вікторівна 

18.08. 1998 ЛЛГ 6 Вовчак І. М. ІІІ 

232.  Г Кубацька Дарія 

Петрівна 

24.06. 1999 СЗШ №10 6 Зубко Р. І. ІІІ 

233.  Г Радинович Даніела 

Григорівна 

24.04. 1998 ССЗШ №28 7 Шикоряк С. Б. ІІІ 

234.  Г Князева Юлія 

Олександрівна 

16.10. 1998 ЛЛГ 7 Зикова Н. В. ІІІ 

235.  Г Марчак Ольга 

Остапівна 

20.10. 1996 ССЗШ №28 8 Шикоряк С. Б. ІІІ 

236.  Г Чижнова Катерина 

Ігорівна 

31.07. 1997 СЗШ №34 8 Хома О. Й. ІІІ 

237.  Г Олійник  Вікторія 

Миколаївна 

04. 07. 1997 СЗШ №87 8 Сороківська М. І. ІІІ 

238.  Г Бринь Олена 

Михайлівна 

08.08. 1996 СЗШ №27 9 Бундз  О.М. ІІІ 

239.  Г Лучечко Соломія 

Іванівна 

16.04. 1996 ЛУПГ 9 Палій Т. С. ІІІ 

240.  Г Терещак Наталія 

Андріївна 

28.03. 1996 СЗШ №87 9 Микляк Г. Р. ІІІ 

241.  Г Федуняк Орися 

Степанівна 

05.08. 1995 ЛАГ 10 Пісенька Н. М. ІІІ 

242.  Г Магеровський 

Андрій 

Васильович 

26.10. 1995 НВК «Школа-

гімназія 

«Галицька» 

10 Біла Н. Б. ІІІ 

243.  Г Вітюк Ольга 

Олегівна 

27.06. 1994 ЛУПГ 10 Палій Т. С. ІІІ 

244.  Г Витрикуш 

Анастасія 

Романівна 

31.05. 1994 ССЗШ №28 11 Коваль Л. І. ІІІ 

245.  Г Смілянська 

Олександра 

Олександрівна 

26.08. 1994 ЛЛГ 11 Лейник О. В. ІІІ 

246.  Л Бараняк Віктор 

Андрійович 

02.02.2002 СЗШ «Берегиня» 3 Гачок Г. В. ІІ 

247.  Л Войтович Василь 

Романович 

25.03.2002 ССЗШ №37 3 Гелюта І. Є. ІІІ 

248.  Л Липак Вікторія 

Богданівна 

28.09.2001 СЗШ №7 3 

Піхо О. Є. 

ІІІ 

249.  Л Маєвська Анна 

Володимирівна 

07.12.2001 ССЗШ №8 3 Гурна О. В. І 

250.  Л Кіс Юрій 

Олегович 

09.01.2002 СЗШ №42 3 Довгань О. Г. ІІ 

251.  Л Паскур Анастасія 

Романівна 

27.12.2001 СЗШ №63 3 Іванець О. Є. ІІІ 

252.  Л Дмитришин 

Олена Степанівна 

09.01.2001 СЗШ №49 4 Паньків Н. Ю. ІІ 

253.  Л Стасик Марія 

Олегівна 

06.12.2000 ССЗШ № 37 4 Терлецька М.В. ІІІ 
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254.  Л Роговська Софія 

Юріївна 

04.09.2001 ССЗШ№8 4 Солодка О.С. ІІІ 

255.  Л Струк Ірина 

Тарасівна 

03.11.2000 СЗШ №47 4 Пронів О. С. ІІІ 

256.  Л Кухарська 

Анастасія 

Віталіївна 

10.04.2001 НВК"Веселка" 4 Курило Л.Я. ІІ 

257.  Л Стадницький 

Дмитро 

Михайлович 

31.10.2000 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

4 Ярощук Г.В. І 

258.  Л Туз Маріанна 

Андріївна 

06.01.2000 НВК«Провесінь» 5 Рибська О.І. ІІ 

259.  Л Сливинська 

Софія Богданівна 

02.04.2000 СЗШ №70 5 Борецька Т.С. ІІ 

260.  Л Козачук Оксана 

Петрівна 

01.06.1999 ССЗШ №8 5 Шваєвська О.М. ІІІ 

261.  Л Сопівник Василина 

Василівна 

23.04.1999 СЗШ №63 5 Глаговська С.С. ІІІ 

262.  Л Тереховська 

Марта Романівна 

17.07.2000 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

5 Ракус І.Я. І 

263.  Л Буць Ольга 

Богданівна 

06.08.1998 СЗШ №49 6 Кобільник Т.Т. ІІІ 

264.  Л Мудра Анастасія 

Марʼянівна 

24.11.1998 ССЗШ № 37 6 Бакович О.Г. ІІ 

265.  Л Рак Дзвенислава 

Тарасівна 

15.11.1998 СЗШ  № 82 6 Мазур Л.В. ІІІ 

266.  Л Вивроцька Юлія 

Ярославівна 

25.10.1998 СЗШ №47 6 Висоцька Н. Б. ІІІ 

267.  Л Гавриляк Соломія 

Романівна 

02.03.1999 

 

СЗШ №63 6 Тарапацький В.П. І 

268.  Л Брездень Ольга 

Володимирівна 

29.08.1998 ЗСШ «Лідер» 6 КубліковаВ.І. ІІ 

269.  Л Манзюков Микола 

Артурович 

09.06.1999 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

6 Ракус І.Я. ІІ 

270.  Л Пелех Наталія 

Володимирівна 

06.09.1998 НВК«Провесінь» 7 Рибська О.І. ІІІ 

271.  Л Крілишин Марта 

Володимирівна 

14.09.1997 

 

СЗШ №49 7 Крисюк В.В. ІІ 

272.  Л Кисиличин Ксенія 

Володимирівна 

05.02.1998 ССЗШ №8 7 Школик Г.Б. ІІ 

273.  Л Ярега Ганна 

Зіновіївна 

08.10.1998 СЗШ  № 82 7 Найчук Б.Д. І 

274.  Л Кохановська Софія 

Володимирівна 

20.03.1998 

 

СЗШ №63 7 Зінь О.І. ІІІ 

275.  Л Терлецька Анастасія 

Орестівна 

16.01.1998 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

7 Зарубайко Н.В. ІІІ 

276.  Л Горон Богдан 

Ігорович 

03.10.1997 ССЗШ № 37 8 Говенко Р.С. ІІ 

277.  Л Сікорська 

Мар’яна Юріївна 

23.11.1996 СЗШ №7 8 Смага О.П. І 

278.  Л Ожайська Софія 09.05.1997 СЗШ №29 8 Строганова Н.О. ІІІ 

279.  Л Канагіна Христина 

Андріївна 

07.01.1997 СЗШ №63 8 Сивулька М.П. ІІ 
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280.  Л Тарасюк Тетяна 

Станіславівна 

22.06.1997 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

8 Рентюк С.З. ІІІ 

281.  Л Тітова Анастасія 

Вікторівна 

01.07.1997 СЗШ №6 8 Леус Н.Л.  

282.  Л Хомюк Марія-

Софія Іванівна 

22.09.1997 СЗШ №70 8 Сьомак О.Ю. ІІІ 

283.  Л Галамушка Софія 

Андріївна 

14.03.1996 СЗШ №49 9 Крисюк В.В. І 

284.  Л Сипко Анна 

Іванівна 

07.07.1996 СЗШ №24 9 Пилип М.Б. ІІ 

285.  Л Коник Юлія 

Тарасівна 

21.04.1995 ССЗШ № 37 9 Цьорох Г.О. ІІІ 

286.  Л Колівошко 

Роксоляна 

Сергіївна 

05.02.1996 

 

ССЗШ №8 9 Галаник О.І. ІІ 

287.  Л Банах Соломія 

Ярославівна 

29.03.1996 СЗШ№63 9 Бойчук М.П. ІІІ 

288.  Л Янченко Костянтин 

Сергійович 

26.06.1995 

 

СЗШ №6 9 Ожирко Н.В. ІІІ 

289.  Л Семенюк Станіслава 

Василівна 

27.02.1995 

 

СЗШ№24 10 Пилип М.Б. ІІ 

290.  Л Хома Соломія 

Тарасівна 

31.05.1995 ССЗШ № 37 10 Цьорох Г.О. ІІІ 

291.  Л Богославець Софія 

Святославівна 

15.06.1995 

 

ССЗШ №8 10 Галаник О.І. ІІ 

292.  Л Пукшин Мар’яна 

Ярославівна 

26.08.1995 СЗШ №42 10 Пурська Л.С. ІІІ 

293.  Л Земба Наталія 

Юріївна 

20.08.1995 СЗШ №21 10 Лисенко В.В. І 

294.  Л Снігур Софія 

Олегівна 

06.02.1994 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

10 Сиротюк Г.Я. ІІ 

295.  Л Івашків Надія 

Михайлівна 

13.03.1994 СЗШ №49 11 Гринько М.І. ІІІ 

296.  Л Бігун Ольга 

Володимирівна 

28.06.1994 ССЗШ № 37 11 Бакович О.Г. ІІІ 

297.  Л Роса Руслана 

Ігорівна 

 ССЗШ №8 11 Гладун Л.А. І 

298.  Л Сас Христина 

Ігорівна 

09.02.1994 СЗШ  № 82 11 Пивовар І.М. ІІ 

299.  Л Коваль Анастасія 

Орестівна 

12.03.1994 СЗШ №63 11 Сивулька М.П. ІІ 

300.  Л Єдинак Ореста 

Олегівна 

08.06.1994 

 

ЛНВК«Школа І 

ст.-гімназія» 

11 Сиротюк Г.Я. ІІІ 
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11.01.2011 р.                                                                                                №10р 

 

Про організацію харчування учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Львова у 2011 році  
 

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних закладах та оздоровчих таборах», з метою забезпечення повноцінного харчування дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей та учнів 1 – 4 

класів, а також встановлення єдиних грошових норм при організації безоплатного харчування 

школярів вищезазначених категорій 

Н А К А З У Ю : 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Безкоштовне харчування у 2011 році здійснювати з дотриманням вимог чинних нормативно-

правових актів у межах видатків на харчування, передбачених міським бюджетом галузі 

освіти на 2011 рік. 

1.2. Встановити вартість харчування учнів 1-4 класів - 3,6 грн., для дітей із малозабезпечених 

сімей - 6,5 грн., дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - 7, 5 грн. 

1.3. В термін до 04 лютого 2011 року подати в управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради інформацію про забезпечення безкоштовним харчуванням 

учнів району у 2011 році (згідно додатків №№1, 3). 

2. Головному спеціалісту з соціальних питань та інклюзивної освіти Л. Войтовичу: 

2.1. У термін до 11 лютого 2011 року узагальнити інформацію відділів освіти районних 

адміністрацій та поновити міський банк даних про організацію безкоштовного харчування 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова у 2011 році. 

2.2. Впродовж квітня 2011 року здійснити перевірку дотримання вимог нормативних документів 

щодо організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

Начальник управління                                                    Н. Оксенчук 
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Додаток №1 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.01.2011 р. № 10р 
 

Охоплення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.  Львова 

в 2011р. 
 

Всього 
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лено 

учнів 

усіма 

видами 

харчу-

вання 

Охоплення учнів гарячим 

харчуванням і відсоток від 

загальної кількості учнів за 
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З них дітей пільгових категорій і відсоток від 

загальної кількості дітей за категоріями 
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Додаток №2 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.01.2011 р. №10р 
 

Організація харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова у 2011 р. 
 

Кількість 

шкіл, де не 

організовано 

харчування 

К-сть шкіл, в 

яких учні 

забезпечені 

тільки 

буфетною 

продукцією 

Середня вартість обіду 

(грн.) 
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не 
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учнів 1-4 

класів 
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Додаток №3 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.01.2011 р. №10р 
 

Інформація про суб’єктів господарювання, що надають послуги зі громадського харчування 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова в 2011 р. 
 

Назва Керівник Адреса Заклад освіти, що обслуговує 

    
 

 
11.01.2011 р.        №12р 
 

Про затвердження складу колегії  

управління освіти ДГП ЛМР на 2011 рік 
 

У зв’язку зі внесенням змін до персонального складу колегії управління освіти ДГП ЛМР, з 

метою посилення ролі громадськості в управлінні закладами освіти міста  

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити склад колегії управління освіти ДГП ЛМР  на 2011 рік згідно з додатком №1.  

2. Заступнику начальника управління освіти ДГП ЛМР Г.Слічній: 

2.1. До 20.01.2011р. подати проект плану роботи колегії управління освіти ДГП ЛМР на 2011 рік.  

3.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу УО ДГП ЛМР 

від 11.01.2011 р. №12р 

СКЛАД 

колегії управління освіти департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради 
 

1. Н.Оксенчук – начальник управління освіти ДГП ЛМР, голова колегії; 

2. Г.Слічна – заступник начальника управління освіти ДГП ЛМР, заступник голови колегії; 

3. Л.Васюта – головний спеціаліст управління освіти ДГП ЛМР, секретар колегії. 
 

ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ 

1. В.Огура – начальник відділу освіти Галицької районної адміністрації; 

2. Р.Вороняк - начальник відділу освіти Залізничної  районної адміністрації; 

3. О.Козій - начальник відділу освіти Личаківської районної адміністрації; 

4. А.Матковський - начальник відділу освіти Сихівської районної адміністрації; 

5. О.Даниленко - начальник відділу освіти Франківської районної адміністрації; 

6. Г.Синицька - начальник відділу освіти Шевченківської районної адміністрації; 

7. В.Пасічник – депутат Львівської міської ради, член постійної комісії з медицини, освіти, науки 

і соціального захисту, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж Інституту 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка» /за згодою/; 

8. Н.Проць – директор Навчально-методичного центру освіти м.Львова; 

9. Т.Дмитерко – директор Британської Ради у м.Львові /за згодою/; 

10. В.Ремажевська – директор НРЦ «Левеня» /за згодою/; 
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11. К.Островська -  голова ГО «Відкрите серце» /за згодою/; 

12. О.Кузик – директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини; 

13. В.Прокоп’юк – директор ДЮСШ №1; 

14. Р.Сірко – завідувач ДНЗ №166; 

15. Н.Винницька – заступник директора ССЗШ №46; 

16. В.Пострільоний – директор Львівського технологічного ліцею; 

17. Г.Спіченко – директор ССЗШ №52; 

18. І.Федик – вчитель історії СЗШ №34 імені М.Шашкевича, заслужений учитель України. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

 
11.01.2011р.        № 13р 

 

Про встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у дошкільних 

навчальних закладах м. Львова  

 у 2011 році 
 

Відповідно до ст. 35 Закону України „Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2002 року №1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів” зі змінами та доповненнями, „Порядку встановлення плати для 

батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 зі 

змінами і доповненнями, керуючись рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 

09. 02. 2007 року №34 „Про внесення  доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 

року №1215 „Про затвердження Положення про управління освіти  Львівської міської ради та його 

структури”, 

Н А К А З У Ю: 

1. Встановити з 01.01.2011р. розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  

м. Львова у сумі, що не перевищує 50 % від вартості харчування на день: 

  5, 00 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих зі 

триразовим режимом приймання їжі; 

  6, 85 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих із 

чотириразовим режимом приймання їжі; 

  7, 80 грн. для дітей віком 3 – 6 років у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з і 

триразовим режимом приймання їжі; 

  9, 10 грн. для дітей віком 3 – 6 років  у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих із 

чотириразовим режимом приймання їжі; 

  6, 90 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у санаторних ДНЗ (групах) зі триразовим режимом 

приймання їжі; 

  8, 70 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у санаторних ДНЗ (групах) із чотириразовим 

режимом приймання їжі; 

  9, 95 грн. для дітей віком  3 – 6 років у санаторних ДНЗ (групах) зі триразовим режимом 

приймання їжі; 

  11, 60 грн. для дітей віком 3 – 6 років у санаторних ДНЗ (групах) із чотириразовим 

режимом приймання їжі. 

2. Зменшити розмір плати на 50 % для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.  

3. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, у яких 

сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання 
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цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на 

звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних дошкільних 

навчальних закладах. 

4. Не справляти плати з батьків за харчування дітей: 

 у санаторних ДНЗ (групах) для дітей із малими і загасаючими формами туберкульозу; 

 у спеціалізованих ДНЗ (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку; 

 в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; батьки і діти, 

потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; діти працівників органів внутрішніх 

справ, які загинули при виконанні службових обов’язків тощо). 

5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

5.1 Довести даний наказ до завідувачів дошкільних навчальних закладів.  

5.2 Забезпечити раціональне використання бюджетних коштів для дотримання натуральних норм 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах усіх типів. 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти з 

фінансово-економічних питань та менеджменту Я. Іващишин. 
 

Начальник управління   Н. Оксенчук 

 

 
12.01.2011 р.       №14р 

 

Про  впорядкування штатів 

позашкільних навчальних закладів м. Львова 
 

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», на виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 11.03.2010 р. №202 «Про затвердження Примірних типових штатних 

нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи 

Міністерства освіти і науки України», з метою впорядкування штатів позашкільних навчальних 

закладів м. Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій, директорам ПНЗ  міського 

підпорядкування: 

1.1. До 10.02.2011 р. штати позашкільних навчальних закладів привести у відповідність до 

Примірних типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та 

комунальної форм власності системи Міністерства освіти і науки України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2010 р. №202. 

1.2. З метою раціонального використання коштів та на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.10.2008 р. №943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для 

утримання органів державної влади та інших державних органів» не допускати у 2011 році 

збільшення тієї чисельності працівників у закладах, що склалась на 1 листопада 2008 року.  

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти  

Я. Іващишин. 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
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20.01.2011 р.       №20р 

 

Про впорядкування штатних розписів  

дошкільних навчальних закладів  

м. Львова 
 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. №1055 «Про затвердження Типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів», з метою впорядкування штатних розписів 

дошкільних навчальних закладів м. Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Привести штатні розписи дошкільних навчальних закладів у відповідність до Типових штатних 

нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04.11.2010 р. №1055.  

1.2. Посади медичної сестри з дієтичного харчування, керівника гуртка, практичного психолога, 

соціального педагога ввести до штатних розписів тих дошкільних навчальних закладів, у яких не 

введені такі посади, з 01.09.2011 р.  

1.3. З метою економного і раціонального використання коштів та відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.10.2008 р. №943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для 

утримання органів державної влади та інших державних органів» не допускати збільшення 

чисельності працівників у закладах, що склалася на 01.01.2011 р. 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління  освіти з 

фінансово-економічної політики та менеджменту Я. Іващишин. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

 
20.01.2011 р.       №22р 
 

Про проведення V загальноміського 

конкурсу науково-дослідницьких 

та реферативних робіт учнів на тему: 

“Екологічні проблеми та раціональне  

використання природних ресурсів 

м. Львова та Львівської області” 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики м.Львова, з 

метою створення умов для розвитку обдарованості дітей, залучення талановитих школярів до 

розв`язання екологічних проблем міста й області, привернення уваги громадськості до проблем 

довкілля, формування у молоді навиків науково-дослідницької діяльності 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 6 квітня 2011 р. о 15 год. V загальноміський конкурс науково-дослідницьких та 

реферативних робіт учнів на тему: “Екологічні проблеми та раціональне використання природних 
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ресурсів м. Львова та Львівської області” на базі навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей 

“Оріяна” м. Львова (вул. Чукаріна, 3) відповідно до Положення. 

1. Затвердити Положення про проведення загальноміського конкурсу науково-дослідницьких та 

реферативних робіт учнів на тему: “Екологічні проблеми та раціональне використання природних 

ресурсів м.Львова та Львівської області” (додаток №1). 

2. Затвердити склад оргкомітету конкурсу науково-дослідницьких та реферативних робіт учнів  

(додаток №2). 

3. Затвердити склад журі конкурсу науково-дослідницьких та реферативних робіт учнів (додаток 

№3). 

4. Фінансування проведення конкурсу науково-дослідницьких та реферативних робіт учнів  

здійснити в межах коштів, передбачених на 2011 р. згідно Програми розвитку освіти м. Львова на 

період 2008-2012 рр. 

5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

5.1.Забезпечити участь у конкурсі науково-дослідницьких та реферативних робіт учнів 9-11 класів 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова. 

6. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

6.1. Забезпечити надання методичної допомоги вчителям та  координаторам конкурсу науково-

дослідницьких та реферативних робіт учнів. 

7. Директорові навчально-виховного комплексу “Школа-ліцей “Оріяна” Сватку Ю.І.: 

7.1. Забезпечити організацію та проведення загальноміського конкурсу науково-дослідницьких та 

реферативних робіт учнів. 

7.2. Створити належні умови для проведення конкурсу науково-дослідницьких та реферативних 

робіт учнів. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н.Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 20.01.2011 р. №22р 

Положення 

 про V загальноміський конкурс науково – 

дослідницьких та реферативних робіт учнів 

„Екологічні проблеми та раціональне використання природних ресурсів м.Львова та 

Львівської області" 

1. Загальні положення 

1.1. Загальноміський конкурс науково-дослідницьких та реферативних робіт учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) проводиться з метою:  

 створення умов для розвитку обдарованості дітей; 

 залучення талановитих школярів до розв'язання екологічних проблем міста й області;  

 привернення уваги громадськості до проблем довкілля;  

 формування у старшокласників умінь на високому науковому рівні викласти та довести свою 

точку зору з приводу наукової роботи, обгрунтувати її; 

 пропаганди наукових досягнень учнівської молоді. 

2. Організація Конкурсу 

2.1. Зміст діяльності Конкурсу - наукові дослідження з екології довкілля. 

2.2. Організаторами Конкурсу є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради та НВК "Школа-ліцей "Оріяна" м. Львова. 

2.3. Учасниками Конкурсу можуть бути учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

2.4. Конкурс проводиться 6 квітня 2011 року на базі НВК "Школа-ліцей "Оріяна" м. Львова (вул. 

Чукаріна,3). 
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2.5. Для організації Конкурсу директором НВК "Школа-ліцей "Оріяна" утворюється оргкомітет, що 

затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.  

2.6. Для оцінювання робіт учасників та підведення підсумків Конкурсу директор НВК "Школа -

ліцей "Оріяна" створює журі, що затверджується управлінням освіти ДГП ЛМР, до складу якого 

входять науковці, викладачі ВНЗ, спеціалісти управління екології міста та області, вчителі, 

представники преси. 

2.7. Членами журі не можуть бути вчителі навчальних закладів, учні яких є учасниками Конкурсу. 

2.8. Кожен член журі оцінює кожного учасника Конкурсу незалежно, об'єктивно, дотримуючись 

прийнятих норм оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

та умов даного Положення. 

2.9. Програму проведення Конкурсу визначає НВК "Школа-ліцей "Оріяна" м.Львова. 

2.10. Заявка на участь надсилається в оргкомітет, який розміщений у НВК "Школа -ліцей "Оріяна", 

за місяць до проведення Конкурсу (до 6 березня 2011 р.). У заявці вказуються: прізвище, ім'я, по 

батькові учасника; клас; школа; домашній телефон; тема доповіді; необхідне устаткування для 

представлення роботи; науковий керівник. 

3. Вимоги до робіт, що подаються на Конкурс 

3.1. Відповідність змісту роботи вибраній темі.  

3.2. Наявність відповідної структури роботи: титульна сторінка (зі прізвищем наукового керівника 

чи консультанта), план роботи, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури.  

3.3. Обов'язково подається перелік використаної літератури та джерел інформації.  

3.4. Актуальність роботи. 

3.5. Обсяг - до 10 друкованих сторінок. 

3.6. Розмір - формат аркуша А4, друкований шрифт (14 пт, міжстрічковий інтервал-1,5пт). 

3.7. Робота подається разом із рецензією незалежного фахівця. 

3.8. Оргкомітет Конкурсу гарантує захист інтелектуальної власності авторів роботи.  

4. Представлення та оцінка робіт 

4.1. Конкурс проводиться у два етапи: 

4.1.1. Перший етап (заочний): визначення проблематики роботи та оцінювання її змісту. 

Максимальна оцінка - 12 балів. Робота не повинна перевищувати 10 аркушів.  

 Оцінюється: 

 науковість – 4 б.; 

 відповідність роботи темі – 2 б.; 

 актуальність – 1 б.; 

 практична частина – 4 б.; 

 оформлення – 1 б. 

 Роботи, які набрали менше 6 балів, до ІІ туру не допускаються. 

4.1.2. Другий етап: представлення наукової роботи.  

Оцінюється: 

 аргументованість та логічність доведення проблеми – 5 балів;  

 чіткість та лаконічність викладення проблеми - 5 балів;  

 повнота та вичерпність відповідей на поставлені запитання – 5 балів; 

 культура мовлення, якість наочних матеріалів, активна участь у   веденні дискусії - 5 балів. 

(Для представлення роботи може використовуватись слайдова презентація чи інші наочні 

матеріали). 

4.2. Для виступу кожному учаснику надається до десяти хвилин та три хвилини для відповіді на 

поставлені запитання. Учасник презентує свою роботу самостійно. 

4.3. При виявленні підказок із боку супроводжуючих осіб журі знімає бали з учасника.  

4.4. За сумою оцінок змісту роботи та її представлення кожен член журі виводить сумарний бал 

учасника. 

4.5. Кожен член журі заносить бали кожного учасника у протокол встановленої організаційним 

комітетом форми. 

4.6. За підсумками участі у конкурсі голова встановлює рейтинг кожного учасника на підставі 

сумарних балів, виведених членами журі в день представлення робіт, і поданих протоколів. 

4.7. Роботи надсилати до 23 березня 2011 року за адресою: 
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79070; м. Львів, вул. Чукаріна,3  

НВК "Школа-ліцей "Оріяна"  

Довідки за телефонами: 222-04-62;   222-41-05.  

 Роботи, надіслані після зазначеного терміну, журі не розглядає. 

5. Нагородження  

5.1. Нагородження здійснюється на підставі визначеного оргкомітетом та журі рейтингу учасника.  

5.2. За рейтингом учасники нагороджуються дипломами першого, другого та третього ступенів і 

призами. 

5.3. Кількість дипломантів визначається за розподілом 1:2:3.  
 

Додаток №2 

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 20.01.2011 р. №22р 

Склад оргкомітету 
 

1. Сватко Ю.І. – директор НВК “Школа-ліцей “Оріяна”, голова оргкомітету; 

2. Яндьо Л.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, член оргкомітету; 

3. Федьків Л.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи, член оргкомітету; 

4. Дідик З.О. – вчитель географії, член оргкомітету; 

5. Жуковська І.Р. – вчитель географії, член оргкомітету; 

6. Мандракова Л.В. – педагог-організатор; 

7. Дах З.Ф. – лаборант, член оргкомітету. 

Додаток №3 

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 20.01.2011 р. №22р 

Склад журі 
 

1. Рожко І.М. – доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи ЛНУ ім. І. Франка, голова журі; 

2. Блажко Н.Б. – кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи, член журі; 

3. Іванов Є.А. – кандидат географічних наук, доцент кафедри конструктивної географії, член 

журі; 

4. Сенчина Б.В. – кандидат географічних наук, доцент кафедри раціонального використання 

природних ресурсів і охорони природи, член журі; 

5. Башта А.-Т.В. – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу 

екосистемології Інституту екології Карпат, член журі; 

6. Паньків Н.Є. – кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу охорони природних 

екосистем Інституту екології Карпат, член журі; 

7. Янів М. І. – провідний спеціаліст відділу інформації, моніторингу та зв'язку зі громадськістю 

Управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області, член журі; 

8. Греділь О.Р. – завідувач сектору благоустрою управління екології та охорони навколишнього 

середовища ЛМР, член журі; 

9. Михайлюк Н.М. – головний спеціаліст управління екології та благоустрою ЛМР, член журі; 

10. Кравець В.А. – вчитель біології НВК “Школа-ліцей “Оріяна”, член журі; 

11. Вігуро М.І. – вчитель хімії, голова методичного об'єднання вчителів біології, географії, хімії, 

член журі; 

12. Яремкович Н.Б. – соціальний педагог, вчитель географії НВК “Школа-ліцей “Оріяна”, член 

журі; 

13. Викалюк Т.М. – вчитель біології НВК “Школа-ліцей “Оріяна”, член журі. 
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20.01.2011 р.          №23р 

 

Про навчання та перевірку знань  

з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 01.08.2001 р., 

«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, на підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №304 від 18.04.2006 р., на 

виконання наказу Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 

№931 від 09.12.2010 р. «Про навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» та плану 

роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

Н А К А З У Ю: 

1.Провести з 01.02.2011 року до 01.03.2011 року навчання та перевірку знань з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

2. Затвердити склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

(Додаток 1). 

3. Затвердити навчальний план, програму та завдання для перевірки знань з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності (Додатки 2-4). 

4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради: 

4.1. Організувати  навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у підпорядкованих 

закладах відповідно до визначених чинним законодавством вимог. 

4.2. До 20.05.2011 року подати звіт в управління освіти про проведення навчання у 

підпорядкованих навчальних закладах щодо питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

5. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л. Василишин:  

5.1. Забезпечити проведення навчання та атестацію спеціалістів, директорів та завідувачів, 

методистів навчальних закладів (установ) з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

5.2. Розробити та затвердити навчальні плани відповідно до Типового навчального плану та 

програми з охорони праці, відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26.01.2005 р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

15.02.2005 р. №231/10511. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

Начальник управління   Н. Оксенчук 
 

Додаток 1 

до наказу УО ДГП ЛМР 

Склад 

 комісії для перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 

1.  Н.Оксенчук Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівсь-

кої міської ради , голова комісії 

2.  Л. Василишин Головний спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, заступник голови комісії 

3.  В Курило Начальник Львівської державної інспекції в ЖКПГ, будівництві і невироб-

ничій сфері (за згодою) 

4.  М.Калин Завідувач відділу обласної ради профспілки працівників освіти і науки (за згодою) 
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5.  Г.Синицька  Начальник відділу освіти Шевченківської районної адміністрації 

Львівської міської ради 

6.  О. Даниленко  Начальник відділу освіти Франківської районної адміністрації 

Львівської міської ради 

7.  О. Козій  

 

Начальник відділу освіти Личаківської районної адміністрації 

Львівської міської ради 

8.  Р.Вороняк Начальник відділу освіти Залізничної районної адміністрації Львівської 

міської ради 

9.  В.Огура Начальник відділу освіти Галицької районної адміністрації Львівської 

міської ради 

10.  А.Матковський Начальник відділу освіти Сихівської районної адміністрації Львівської 

міської ради 

11.  О. Джиговська 

 

Провідний спеціаліст відділу освіти Галицької районної адміністрації 

Львівської міської ради 

12.  Р. Карпій Спеціаліст відділу освіти Сихівської районної адміністрації Львівської 

міської ради 

13.  Ю. Келемен 

 

Головний спеціаліст відділу освіти  Залізничної районної адміністрації 

Львівської міської ради 

14.  Я. Маслиган Головний спеціаліст відділу освіти  Личаківськоїрайонної адміністрації 

Львівської міської ради 

15.  М. Кремінь Інженер з охорони праці та техніки безпеки відділу освіти 

Шевченківської районної  адміністрації Львівської міської ради 

16.  Л. Матковська Інженер з охорони праці та техніки безпеки відділу освіти Галицької 

районної адміністрації Львівської міської ради 

17.  М. 

Ольшанська 

Інженер з охорони праці та техніки безпеки відділу освіти Залізничної 

районної адміністрації Львівської міської ради 
 

Начальник управління    Н.Оксенчук 
 

Додаток 2 

до наказу УО ДГП ЛМР 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

керівників 

1. Законодавство про працю 2 

2. Законодавство про охорону праці 4 

3. Пожежна безпека 2 

4. Радіаційна безпека 2 

5. Безпека дорожнього руху 2 

6. Електробезпека 2 

7. Вибухонебезпека 2 

8. Безпека поводження на воді 2 

9. Поводження при надзвичайних ситуаціях 2 

10. Цивільний захист 4 

11. Профілактика побутового травматизму 2 

12. Психологія безпеки життєдіяльності 2 

13. Охорона навколишнього середовища 2 

14. Гігієна навчання та праці 4 

15. Надання першої допомоги у разі нещасного випадку 2 

 Усього: 36 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
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Додаток 3 

до наказу УО ДГП ЛМР 
 

ПРОГРАМА КУРСУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 
 

№ 

з/п 

Тематика занять Кількість 

годин 

1. Законодавство про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». 

Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі 

акти з охорони праці: Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності. 

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві.  Нормативні акти з охорони праці у закладах освіти. 

Поняття безпеки життєдіяльності. 

Організація охорони праці. 

Управління охороною праці та обов’язки роботодавця. 

Служба охорони праці в навчальному закладі. 

Обов’язкові медичні огляди. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про навчання, яке встановлює порядок і 

види навчання та інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та 

посадових осіб. 

 

 

6 

2. Трудове законодавство.  Кодекс законів про працю. Закон України «Про колективні договори і 

угоди». Розробка, укладання та виконання колективного договору. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Забезпечення здорових та безпечних умов праці і навчання згідно зі Законом «Про охорону 

праці». 

Праця жінок та неповнолітніх. 

Кодекс Законів України про адміністративні порушення. Відповідальність за порушення 

законодавства про охорону праці. 

 

 4 

3. Пожежна безпека.  Закон України «Про пожежну безпеку». Основні документи, які 

регламентують роботу зі забезпечення пожежної безпеки. Обов'язки керівника навчального 

закладу та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки. Основні причини 

пожеж. 

Засоби пожежогасіння. Повідомлення та порядок розслідування пожеж. 

 

 2 

4. Радіаційна безпека. 

Джерела опромінення людини. Принципи і норми радіаційної безпеки. Профілактика радіації. 

               

2 

5. Безпека дорожнього руху. 

Закон України «Про дорожній рух», Правила  дорожнього руху, їх значення у забезпеченні 

порядку і безпеки дорожнього руху. Дорожня розмітка, засоби регулювання дорожнього руху. 

Умови перевезення людей. Вимоги до водіїв і транспортних засобів. Перевезення дітей. 

 

2 

6. Електробезпека. Електротравматизм.  Основні причини електротравматизму та шляхи 

зниження його рівня. Опосвідчення   електроустаткування. Особа, відповідальна за  стан 

електрогосподарства, її статус, обов'язки та  відповідальність. 

Звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

 

2 

7. Вибухонебезпека. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і тяжкості 

наслідків аварій. 

Фактори, що характеризують небезпеку вибухів. Ліквідація аварій. Небезпека петард та ін. 

 

2 

8. Безпека поводження на воді. 

Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання. 

 

2 
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9. Поводження при надзвичайних ситуаціях Характеристика надзвичайних  ситуацій.  

Землетруси, урагани, пожежі. Наслідки аварій і катастроф на АЕС. Снігові лавини. 

Катастрофічне затоплення як наслідок паводків, руйнування гребель, водосховищ. Організація 

безпеки життєдіяльності школи у надзвичайних ситуаціях. 

 

2 

10. Цивільний захист. Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій. Планування дій об’єкту в 

умовах надзвичайних ситуацій (організація спостереження, розвідки, зв’язок і оповіщення), 

захист людей індивідуальними, колективними засобами. Евакуація та охорона матеріальних 

цінностей, матеріальне і транспортне забезпечення. Підготовка керівного складу до дій у 

надзвичайних ситуаціях. Пожежогасіння, рятівні роботи, надання невідкладної медичної 

допомоги. 

 

4 

11. Профілактика побутового травматизму. Нещасні випадки невиробничого характеру. 

Профілактика невиробничого травматизму.  

Порядок  розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

 

2 

12. Психологія безпеки життєдіяльності. Фізіологічна та психологічна основа навчального та 

трудового процесу. Пристосування людини до навколишніх умов навчання і праці (промислова 

етика, ритм і темпи роботи, гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на 

безпеку праці. Посадові інструкції, встановлення обов’язків, прав і відповідальності за 

створення безпечних умов навчання та праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні 

написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Знаки колективного захисту. План ліквідації 

аварій. План евакуації зі приміщень у випадку аварії. 

 

2 

13. Охорона навколишнього середовища. 

Відповідальність керівників за порушення в галузі раціонального   природокористування та 

охорони навколишнього середовища. Озеленення. 

 

2 

14. Гігієна навчання та праці. Закон України «Про забезпечення санітарного та  епідемічного 

благополуччя населення». Поняття гігієни навчання, праці та виробничої санітарії. Гігієнічні 

вимоги до розкладу уроків. Організація харчування. «Влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організація навчально-виховного процесу». 

 Засоби індивідуального захисту. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, ультразвук, 

іонізуючі випромінювання тощо). 

Медичні огляди: попередні та періодичні. Види профзахворювань. 

Основні нормативні документи. 

 

4 

15. Надання першої допомоги у разі нещасного випадку. Перша долікарська допомога, її 

доцільність, швидкість, рішучість. Черговість надання першої допомоги. Медична аптечка, її 

склад, правила користування медикаментами. Перша допомога при кровотечі. Штучне дихання, 

непрямий масаж серця. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження 

електричним струмом. 

Перша  допомога  при  ударах, вивихах, розтягненнях м’язів тощо. 

 

 

2 

 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток 4 

до наказу УО ДГП ЛМР 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

для спеціалістів управління (відділів освіти), директорів навчальних закладів 

(установ), заступників директорів навчальних закладів (установ), завідувачів дошкільних 

навчальних закладів, методистів 

Білет №1 

1. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Право громадян на охорону праці при укладанні 

трудового договору. 
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2. Порядок складання і затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, обов’язкові 

розділи інструкцій, їх видача, перегляд. 

3. Відпустки. Порядок їх надання. 

4. Пожежна безпека під час новорічних та різдвяних свят. 

5. Поняття про акт розділу границь електроживлення установи. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивних залів. Правила безпеки під час спортивних занять. 

Білет №2 

1.Функції управління (відділу) навчального закладу освіти щодо організації охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

2. Розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Порядок розірвання трудового договору  у випадку скорочення штатних одиниць. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Поняття про кваліфікаційні групи з електробезпеки. 

6. Основні заходи під час підготовки навчальних закладів (установ) до роботи в осінньо-зимовий та зимово-

весняний  період. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження  здоров’я працівника. В яких розмірах і з яких коштів здійснюється 

відшкодування збитків, пов’язаних зі трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Порядок ведення і видачі трудових книжок. 

4. Загальні вимоги пожежної безпеки при утриманні території закладу (установи) освіти. 

5. Групи електробезпеки для працівників  навчальних закладів. Порядок їх присвоєння. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення у  приміщеннях. 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. 

2. Обов’язки керівника навчального закладу (установи) з охорони праці. 

3. Підстави припинення трудового договору. 

4. Особливості пожежної безпеки у навчальних майстернях (приміщеннях пральні). 

5.Вимоги електробезпеки при експлуатації кабінетів. Електрообладнання, яке підлягає заземленню. 

6. Найменша освітленість від загального освітлення у приміщеннях навчальних закладів (установ). 

Білет  №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які робочі місця в 

навчальному закладі (установі) підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками під час навчально-

виховного процесу. Умови, при яких складається акт. 

3. Порядок розрахунку працівника при звільненні. 

4. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації електроустановок. 

5. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення в навчальних закладах (установах). 

 6. Опіки, їх кваліфікація. Перша допомога при хімічних, термічних опіках та при опіку очей. 

Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції і права. 

2. Випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу. 

3. Загальні обов’язки заступника навчального закладу  (установи) щодо організації пожежної безпеки згідно з 

Законом України «Про пожежну безпеку». 

4. Функціональні обов’язки відповідальної особи за електрогосподарство навчального закладу (установи), 

кваліфікація, група електробезпеки. 

5. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електроструму. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до ігрових (спортивних) майданчиків. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Завдання охорони праці. 

3. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх накладення. 

4. Загальні вимоги пожежної безпеки при утриманні будівель і приміщень навчального закладу  (установи). 

5. Поняття про напругу  кроку та дотику. 
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6. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу. 

Білет №8 

1. Обов’язки працівників відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 

2. Спеціальне розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних із дітьми. 

3. Переведення на іншу роботу. 

4. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

5. Періодичність перевірки опору   заземлюючих   пристроїв і опору ізоляції електромережі. 

6. Поняття про паспортизацію   в  навчальних закладах. 

Білет №9 

1. Діяльність служби  охорони  праці  в   навчальному  закладі (установі),  її повноваження. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи. 

4. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

5. Мінімальні норми комплектації захисними засобами електрощитових напругою до 1000 В. 

6. Поняття про професійну захворюваність в галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі.. Обов’язкові додатки до колективного договору. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до харчоблоків. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (адміністрації). 

4. Особливості зберігання легкозаймистих і горючих речовин. 

5. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

6. Вимоги і зміст плану евакуації дітей під час виникнення пожежі. 

Білет №11 

1. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих актів про охорону праці. 

2. Форми контролю за станом охорони праці в навчальному закладі (установі). 

3.Поняття трудового договору та його зміст.  Форми трудового договору. Порядок укладення трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень. 

Білет №12 

1. Правила безпеки під час організації спортивних занять. 

2. Порядок складання і затвердження  інструкцій з  охорони праці.   Обов’язкові розділи інструкцій, їх вимоги, 

перегляд. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації на випадок виникнення пожежі. 

5. Поняття про паспорт заземлюючого пристрою. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень. 

Білет №13 

1.У яких випадках і хто здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків? 

2. Посадові  обов’язки  керівника  навчального  закладу (установи)  з питань охорони праці. 

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника. 

4. Протипожежна профілактична робота. 

5. Вимоги до експлуатації освітлювальних засобів. 

6. Отруєння. Шляхи попадання отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога при отруєннях. 

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. 

2. Умови, при яких не складається акт за формою Н-Н. 

3. Норма тривалості робочого часу працівників освіти. Суть поняття ненормованого робочого дня. 

4. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог 

пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

5. Основні схеми електроживлення навчального закладу (установи). 

6. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх. 

Білет №15 

1. Форми контролю за станом охорони праці в закладах освіти. 
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2. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень. 

3. Порядок розподілу педагогічного навантаження. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника. 

5. Класифікація приміщень щодо ураження працюючих електричним струмом. 

6. Основні заходи щодо підготовки навчальних закладів (установ) до роботи в осінньо-зимовий та зимово-

весняний  період. 

Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків із дітьми в навчальних закладах (установах); просте і спеціальне. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці. 

4. Заходи пожежної безпеки під час проведення туристичних походів, особливості поведінки в лісах і 

торфополях. 

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивних та актових залів навчальних закладів. 

Білет №17 

1. Обов’язки заступника керівника навчального закладу щодо створення безпечних і здорових умов праці. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж. 

3. Розірвання трудового договору за результатами атестації. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6.Профілактичні медичні огляди. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження медичного 

огляду. 

Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в навчальних закладах. 

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації у разі виникнення пожежі. 

5. Мінімальні норми комплектації захисними засобами електрощитових напругою до 1000 В. 

6. Санітарні вимоги до території навчального закладу (установи). 

Білет № 19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

2. Терміни горіння світильників та періодичність їх очищення. 

3. Порядок прийому на роботу за контрактами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння для навчальних закладів. 

5. Поняття про акт розділу границь електроживлення навчального закладу (установи). 

6. Правила   надання   першої  допомоги   потерпілим   від  ураження   електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від  дії електричного струму. 

Білет № 20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки України регулюють діяльність з охорони праці в закладах освіти? 

2.Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які документи оформляються щодо готовності навчального 

закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей під час організації культурно-масових заходів. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

6. Поняття про паспортизацію у навчальному закладі (установі). 

Білет № 21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників. Порядок їх проведення та реєстрація. 

2. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

3. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

4. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни. 

5. Порядок організації туристичних походів і екскурсій. 

6. Перша допомога потерпілим при харчовому отруєнні. 

Білет № 22 

1. Порядок укладання угоди з охорони праці, її зміст і термін дії. 

2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності. 
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3. Порядок звільнення з  ініціативи працівника. 

4. Вимоги до складання плану евакуації на випадок пожежі. 

5. Профілактичні форми роботи з дотримання правил дорожнього руху в навчально-виховному закладі. 

6. Основний зміст заходів підготовки закладу освіти (установи) до роботи в осінньо-зимовий та зимово-

весняний період. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки життєдіяльності, які діють в 

системі освіти. 

2. Що таке цільовий інструктаж, коли він проводиться і де реєструється? 

3. Форми профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху. 

4. Що собою становить заземлюючий контур, які електроспоживачі до нього підключаються? 

5. Якими документами регламентується  робочий час працівників  у навчальному закладі (установі)? 

6. Дії адміністрації навчального закладу (установи) у випадку забруднення приміщень ртуттю. 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов'язки кожного працівника навчально-виховного 

закладу (установи)? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Основні вимоги до експлуатації газових приладів. 

5. Порядок проведення медичних оглядів. 

6. Планування та фінансування заходів з охорони праці. 

Білет № 25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці (хто його здійснює, повноваження і права). 

2. Які об'єкти і робочі місця належать до робіт із підвищеною небезпекою в навчально-виховних закладах 

(установах). 

3. Санітарні норми площі на одного учня в навчальних класах, кабінетах, майстернях, спортзалах, їдальнях. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо облаштування кабінетів інформатики. Норми робочого часу на 

комп’ютерах для учнів за вікових категоріях. 

5. Форми роботи зі профілактики невиробничого травматизму. 

6.Порядок розроблення, затвердження, реєстрації, інструкцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для заступників із господарської частини, технічних працівників, обслуговуючого персоналу 

Білет №1 

1. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Право громадян на охорону праці при укладанні 

трудового договору. 

2. Порядок складання і затвердження інструкцій із техніки безпеки. 

3. Засоби пожежогасіння. 

4. Функціональні обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство. 

5. Перша допомога при ударах (струс головного мозку, вивихи, удари в область хребта). 

6. Порядок розслiдyвання нещасних випадкiв. 

Білет №2 

1. Функціональні обов’язки  в частині охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

2. Норми первинних засобiв пожежогаciння. 

3. Порядок розірвання трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки. 

5. Які основні питання містять інструктажі з безпеки життєдіяльності? 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог згідно зі законодавством. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження  здоров’я працівника. В яких розмірах і з яких коштів здійснюється 

відшкодування збитків, пов’язаних зі трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до влаштування навчальних кабінетів. 
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3.Види iнструктажiв із питань охорони працi, перiодичнiсть їх проведення i реєстрацiя. Проведення вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

4. Небезпечнi величини електроструму, напруг. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення в навчальному приміщенні. 

6. Електробезпека в приміщенні навчального закладу. 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. 

2. Норми освітлення, вентиляція,  опалення у навчальних кабінетах. 

3. Особливості пожежної безпеки у навчальних приміщеннях. 

4. Вимоги електробезпеки при експлуатації навчальних кабінетів. Електрообладнання, яке підлягає 

заземленню. 

5. Найменша освітленість від загального освітлення в навчальному приміщенні. 

6. Перша долікарняна допомога. 

Білет  №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які робочі місця в 

навчальному закладі підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків. Умови, при яких складається акт. 

3. Порядок розрахунку працівника при звільненні. 

4. Вимоги пожежної безпеки. 

5. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення. 

6.Допустима напруга для свiтильникiв мicцeвoгo освiтлення у примiщеннях із пiдвищеною небезпекою. 

Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції і права. 

2. Випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу. 

3. Основні загрози для працюючих та проведення відповідних профілактичних заходів. 

4. Правила  надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електроструму. 

5. Експлуатація і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-

правових актів з охорони праці. 

6. Коли і хто проводить первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про проведення 

первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Завдання охорони праці. 

3. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх накладення. 

4. Дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного 

обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском. 

5. Коли і хто проводить позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про проведення 

позапланового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Перша допомога при пораненнях. 

Білет №8 

1. Організація і проведення контролю за санітарно-гігієнічним станом побутових та допоміжних приміщень, 

території навчального закладу. 

2.. Проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних 

пристроїв, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, забезпечення аналізу повітря на 

вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, випромінювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний 

контроль у приміщеннях навчального закладу. 

3. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

4. Виробнича травма. 

5. Коли і хто проводить цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис проведення цільового 

інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Поняття про паспортизацію в навчальних закладах. 

Білет №9 

1. Діяльність служби охорони праці в навчальному закладі, її повноваження. 
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2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи. 

4. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

5. Порядок дій у разі виявлення пожежі.   

6. Поняття про професійну захворюваність в галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Обов’зкові додатки до колективного договору. 

2. Перiодичнiсть перегляду iнструкцiй з охорони працi, що дiють в навчальному закладі.  

3. Особливості зберігання легкозаймистих і горючих речовин. 

4. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

5. Вимоги і зміст плану евакуації.  

6. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (адміністрації). 

Білет №11 

1. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих 

актів про охорону праці. 

2. Форми контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі. Проведення 

профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів. 

3. Поняття трудового договору та його зміст. Порядок укладення трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів. 

6. Природне і штучне освітлення навчальних кабінетів. 

Білет №12 

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

2. Забезпечення зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм. 

3. Укладання договорів зі спеціалізованими організаціями для належного їх обслуговування навчального закладу. 

4. Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання та вивчення основ  гігієни. 

5. Дiї у випадку забруднення примiщень ртуттю.  

6. Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання,  шуму, 

вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі  навчальних кабінетів. 

Білет №13 

1. У яких випадках і хто здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до примiщень майстерень, фізичних, хімічних кабінетів.  

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника. 

4. Протипожежна профілактична робота. 

5. Вимоги до експлуатації освітлювальних засобів. 

6. Отруєння. Шляхи попадання отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога. 

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. 

2. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог 

пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

3. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. 

4. Класифiкацiя примiщень щодо небезпеки працюючих з електричним струмом.  

5. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх. 

6. Вимоги до обладнання робочих місць. 

Білет №15 

1. Форми контролю за станом безпеки та охорони праці. 

2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл, стілець, крісло), розташованих на робочих місцях учнів, які 

навчаються. 

3. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення в навчальних закладах. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника. 

5. Яку дiю викликає електричний струм , проходячи через органiзм людини?  

6. Заходи зі захисту дітей та працівників галузі освіти від шкідливого впливу шуму. 

Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 
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2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків у навчальних закладах (просте і спеціальне). 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці. 

4. Заходи пожежної безпеки. 

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Перiодичнiсть  проведення перевiрки заземлюючих пристроїв, опору iзоляцiї електромереж.  

Білет №17 

1. Обов'язкові медичні огляди працівників: попередні (до прийняття на роботу), періодичні,  позачергові, 

щорічні медичні огляди. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження медичного огляду. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж. 

3. Розірвання трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6. Санітарні вимоги до харчоблокiв.  

Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2.Обов’язки, вiдповiдальнiсть, квалiфiкацiя, група електробезпеки вiдповiдального за електробезпеку. 

Мiнiмальнi норми комплектацiї захисними засобами електрощитових напругою до 1000В.  

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації у разі виникнення пожежі. 

5. Вимоги пожежної безпеки у приміщеннях з масовим перебуванням людей. 

6. Санітарні вимоги до території загальноосвітньої школи. 

Білет № 19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

2. Терміни горіння світильників та періодичність їх очищення. 

3. Порядок прийому на роботу за контрактами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння. 

5. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дій електричного струму. 

6. Документація з охорони праці. 

Білет № 20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки регулюють діяльність з охорони праці в закладах освіти? 

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які документи оформляються щодо 

готовності навчального закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

6. Поняття про паспортизацію у навчальному закладі. 

Білет № 21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

2. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

3. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни. 

4. Вимоги до електрика, який обслуговує електрогосподарство навчального закладу.  

5. Перша допомога потерпілим. 

6. Вимоги електробезпеки. 

Білет № 22 

1. Порядок укладання угоди з охорони праці, її зміст і термін дії. 

2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності. 

3. Адмiнiстративно - громадський контроль за станом робочих мicць та примiщень. 

4. Профілактичні форми роботи з дотримання правил безпеки. 

5.. Вимоги  до штепсельних  з'єднань та електророзеток. 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог (дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, 

кримінальна) згідно з законодавством. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки життєдіяльності,  які діють в системі 

освіти. 
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2. Що таке цільовий інструктаж, коли проводиться і де реєструється? 

3. Проведення  технічного  обслуговування та ремонту обладнання навчальних кабінетів. 

4. 3агальнi вимоги до пожежної безпеки під час експлуатації опалювальних пристроїв. 

5. Що собою становить заземлюючий контур і які електроспоживачі до нього підключаються? 

6. Якими документами регламентується  робочий час працівників  у навчальному закладі? 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці та їх права. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов’язки кожного працівника навчально-виховного 

закладу? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Санітарні  вимоги до примiщень котелень. 

5. Порядок проведення медичних оглядів. 

6. Вимоги до створення здорових і безпечних умов у навчальному закладі. 

Білет №25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці. Хто його здійснює, повноваження і права. 

2. Які об'єкти і робочі місця у навчально-виховних закладах належать до робіт із підвищеною небезпекою? 

3. Експлуатація кабелів та проводів. 

4. Форми роботи з профілактики невиробничого травматизму. 

5. 3агальнi вимоги пожежної безпеки при експертизi опалювальних установок. 

6. Допомiжнi iзолюючi засоби захисту вiд ураження електричним струмом.  
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для  вихователів, класоводів, вчителів, класних керівників, керівників гуртків, методистів 

Білет №1 

1. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Право громадян на охорону праці при укладанні 

трудового договору. 

2. Порядок складання і затвердження інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, обов'язкові 

розділи інструкцій, їх видача, перегляд. 

3. Відпустки. Порядок їх надання. 

4. Пожежна безпека при влаштуванні новорічних ялинок. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних кабінетів. 

6. Організація робочого місця  та робочого часу. Режим праці та відпочинку. 

Білет №2 

1. Функції кожного працівника в організації охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчальному закладі. 

2. Розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Порядок розірвання трудового договору  у випадку скорочення штатних одиниць. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Які основні питання містять інструктажі з безпеки життєдіяльності? 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог (дисциплінарна, адміністративна, цивільно-

правова, кримінальна)  згідно з чинним законодавством. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження здоров'я працівника. В яких розмірах і з яких коштів здійснюється 

відшкодування збитків, пов'язаних зі трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Порядок ведення і видачі трудових книжок. 

4. Загальні вимоги пожежної безпеки при утриманні території навчального закладу. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення в навчальних приміщеннях. 

6. На основі чого розробляється програма вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності у навчальному 

закладі? 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. 

2. Засоби індивідуального захисту та забезпечення працівників. 

3. Підстави припинення трудового договору. 
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4. Особливості пожежної безпеки у навчальних приміщеннях. 

5.Вимоги електробезпеки при експлуатації кабінетів. Електрообладнання, яке підлягає заземленню. 

6. Найменша освітленість від загального освітлення в навчальних приміщеннях. 

Білет  №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які робочі місця в 

навчальному закладі підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками під час навчально-

виховного процесу. Умови, за яких складається акт. 

3. Порядок розрахунку працівника при звільненні. 

4. Вимоги пожежної безпеки. 

5. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення в навчальних закладах. 

6. Опіки, їх кваліфікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. 

Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції та права. 

2. Випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу. 

3. Основні загрози для працюючих та проведення відповідних профілактичних заходів. 

4. Правила надання першої допомоги потерпілим  від  ураження  електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електроструму. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до ігрових (спортивних) майданчиків. 

6. Коли і хто проводить первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про проведення 

первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Завдання охорони праці. 

3. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх накладення. 

4. Загальні вимоги пожежної безпеки при утриманні будівель і приміщень навчальних закладів. 

5. Коли і хто проводить позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про проведення 

позапланового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчально-виховного процесу. 

Білет №8 

1. Обов'язки працівників відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. 

2. Спеціальне розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних із дітьми. 

3. Переведення на іншу роботу. 

4. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

5. Коли і хто проводить цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про проведення 

цільового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Поняття про паспортизацію в навчальних закладах. 

Білет №9 

1. Діяльність служби охорони праці в навчальному закладі, її повноваження. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи. 

5. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

6. Поняття про професійну захворюваність в галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Обов'язкові додатки до колективного договору. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до харчоблоків. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (адміністрації). 

4. Особливості зберігання легкозаймистих і горючих речовин. 

5. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

6. Вимоги і зміст плану евакуації дітей під час виникнення пожежі. 

Білет №11 

1. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих 

актів про охорону праці. 

2. Форми контролю за станом охорони праці в навчальному закладі. 



 
51 

3.Поняття трудового договору та його зміст. Форми трудового договору. Порядок укладення трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень. 

Білет №12 

1. Правила безпеки під час організації уроків (занять). 

2. Порядок  складання  і затвердження  інструкцій з  охорони праці.   Обов'язкові розділи інструкцій, їх вимоги, 

перегляд. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації  на випадок виникнення пожежі. 

5. Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання та вивчення основ гігієни. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень. 

Білет №13 

1. У яких випадках і хто здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків! 

2. Режим навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків. 

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника. 

4. Протипожежна профілактична робота. 

5. Вимоги до експлуатації освітлювальних засобів. 

6. Отруєння. Шляхи потрапляння отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога. 

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. 

2. Умови, при яких не складається акт за формою Н-Н. 

3. Норма тривалості робочого часу працівників освіти. Розклад уроків. Суть ненормованого робочого дня. 

4. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог 

пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

5. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. 

6. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх. 

Білет №15 

1. Форми контролю за станом охорони праці в закладах освіти. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчальних приміщень . 

3. Порядок розподілу педагогічного навантаження. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника. 

5. Класифікація приміщень щодо ураження працюючих електричним струмом. 

6. Заходи зі захисту дітей та працівників галузі освіти від шкідливого впливу шуму (при проведенні концертів, 

дискотек, масових святкових і розважальних заходів; проведення салютів, феєрверків, використання 

піротехнічних засобів).  

Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків у навчальних закладах (просте і спеціальне). 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці. 

4. Заходи пожежної безпеки під час проведення туристичних походів, особливості поведінки в лісах і на 

торфополях. 

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивних та актових залів навчальних закладів. 

Білет №17 

1. Обов'язкові медичні огляди працівників галузі освіти: попередні (до прийняття на роботу), періодичні, 

позачергові, щорічні медичні огляди. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження 

медичного огляду. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж. 

3. Розірвання трудового договору за результатами атестації. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Терміни звернення до комісії зі 

трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і терміни розгляду трудових спорів.  
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Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації дітей (учнів) у разі виникнення пожежі. 

5. Вимоги пожежної безпеки у приміщеннях із масовим перебуванням людей. 

6. Санітарні вимоги до території загальноосвітньої школи. 

Білет № 19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

2.. Терміни горіння світильників і періодичність їх очищення. 

3. Порядок прийому на роботу за контрактами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння для навчальних закладів. 

5. Правила   надання   першої  допомоги   потерпілим   від  ураження   електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дій електричного струму. 

6. Перша допомога при утопленні. 

Білет № 20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки регулюють діяльність з охорони праці в закладах освіти? 

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які документи оформляються щодо 

готовності навчального закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей під час організації культурно-масових заходів із дітьми. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

6. Поняття   про   паспортизацію   у   навчальному закладі. 

Білет № 21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, учнів (вихованців), порядок 

їх проведення і реєстрація. 

2. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

3. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

4. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни. 

5. Порядок організації туристичних походів і екскурсій. 

6. Перша допомога потерпілим при харчовому отруєнні. 

Білет № 22 

1. Порядок укладання угоди з охорони праці, її зміст і термін дії. 

2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності. 

3. Порядок звільнення з  ініціативи працівника. 

4. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог (дисциплінарна, адміністративна, цивільно-

правова, кримінальна) згідно з законодавством. 

5.. Профілактичні форми роботи з дотримання правил дорожнього руху. 

6. Основний зміст заходів підготовки закладу освіти до роботи в осінньо-зимовий та зимово-весняний період. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки життєдіяльності,  які діють в 

системі освіти. 

2. Що таке цільовий інструктаж, коли він проводиться і де реєструється? 

3. Форми профілактичної роботи з безпеки дорожнього руху. 

4. Що собою становить заземлюючий контур, які електроспоживачі до нього підключаються. 

5. Якими документами регламентується  робочий час працівників  у навчальному закладі? 

6. Дії адміністрації навчального закладу у випадку забруднення приміщень ртуттю. 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці та їх права. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов'язки кожного працівника навчально-виховного 

закладу? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Основні вимоги до експлуатації газових приладів. 
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5. Порядок проведення медичних оглядів учнів і працівників навчально-виховних закладів. 

6. Планування та фінансування заходів з охорони праці. 

Білет №25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці. Хто його здійснює, повноваження і права. 

2. Які об'єкти і робочі місця у навчально-виховних закладах належать до робіт із підвищеною небезпекою? 

3. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо облаштування кабінетів. 

4. Форми роботи з профілактики невиробничого травматизму. 

5. Порядок розроблення, затвердження, реєстрації, інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Заходи для створення безпечних і здорових умов праці та відпочинку. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для учителів фізики 

Білет №1 

1. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Право громадян на охорону праці при укладанні 

трудового договору. 

2. Порядок складання і затвердження інструкцій із техніки безпеки для навчальних кабінетів фізики,  

обов’язкові розділи інструкції, їх видача, перегляд. 

3. Засоби пожежогасіння. 

4. Вимоги безпеки під час підготовки і проведення демонстраційних дослідів. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінетів фізики. 

6. Організація робочого місця та робочого часу. Режим праці учнів. 

Білет №2 

1. Функціональні обов’язки  учителя фізики в організації охорони праці та безпеки життєдіяльності в 

навчальному закладі. Присвоєння кваліфікаційної групи. 

2. Розслідування  нещасних  випадків з учнями,  що сталися під час проведення навчання у кабінеті фізики. 

3. Основні заборони з метою безпеки у фізичному кабінеті. 

4. Вимоги пожежної безпеки у кабінеті фізики. 

5. Які основні питання містять інструктажі з безпеки життєдіяльності? 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог (дисциплінарна, адміністративна, цивільно-

правова, кримінальна)  згідно з законодавством. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження здоров’я працівника. В яких розмірах і з яких коштів здійснюється 

відшкодування збитків, пов’язаних зі трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 

2. Вимоги до облаштування кабінетів фізики. 

3. Заходи безпеки під час постановки й проведення лабораторних робіт і робіт практикуму у кабінетах фізики. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення в навчальному приміщенні. 

5. Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

6. Електробезпека в кабінеті фізики. 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. 

2. Норми освітлення, вентиляція, опалення, електрична і газова мережі у кабінеті фізики. 

3. Особливості пожежної безпеки у навчальних приміщеннях. 

4. Вимоги електробезпеки при експлуатації кабінету фізики. Електрообладнання, яке підлягає заземленню. 

5. Найменша освітленість від загального освітлення в навчальному приміщенні. 

6. Перша долікарняна допомога. 

Білет  №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які робочі місця в 

навчальному закладі підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками під час навчально-

виховного процесу. Умови, за яких складається акт. 

3. Заходи безпеки під час роботи з хімічними реактивами. 

4. Вимоги пожежної безпеки. 

5. Типи   світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення. 

6. Опіки, їх кваліфікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. 
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Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції і права. 

2. Випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу. 

3. Основні загрози для працюючих та проведення відповідних профілактичних заходів. 

4. Правила  надання  першої допомоги   потерпілим  від  ураження  електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електроструму. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету фізики. 

6. Коли і хто проводить первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про проведення 

первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Завдання охорони праці. 

3. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх накладення. 

4. Організація безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики пiд час роботи з проекцiйною апаратурою. 

5. Коли і хто проводить позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності?  Форма та запис про проведення 

позапланового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Перша допомога при пораненнях. 

Білет №8 

1. Функціональні обов’язки учителя фізики відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці та 

безпеку життєдіяльності. Присвоєння кваліфікаційної групи. 

2. Спеціальне розслідування та облік нещасних випадків, пов’язаних із дітьми. 

3. Вимоги до проведення позакласних занять з фізики. 

4. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

5. Коли і хто проводить цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис проведення цільового 

інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Поняття про паспортизацію в навчальних закладах. 

Білет №9 

1. Діяльність служби охорони праці в навчальному закладі, її повноваження. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи. 

4. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності. З якого віку учні підписуються 

про отримані знання у журналі? 

6. Поняття про професійну захворюваність в галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Обов’язкові додатки до колективного договору. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до освiтлення та повiтряного режиму в кабiнетi фiзики. 

3. Особливості зберігання легкозаймистих і горючих речовин у кабінеті фізики. 

4. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

5. Вимоги і зміст плану евакуації дітей під час виникнення пожежі.  

6. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (адміністрації). 

Білет №11 

1. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавчих актів про охорону праці. 

2. Форми контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі. 

3. Поняття трудового договору та його зміст. Порядок укладення трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів. 

6. Природне і штучне освітлення кабінету фізики. 

Білет №12 

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

2. Правила безпеки під час організації уроків (занять). 

3. Особливостi надання само-, взаємодопомоги при ураженнi отруйними речовинами. 

4. Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання та  вивчення основ гігієни. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання кабінету фізики. 
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6. Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання,  шуму, 

вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінету фізики. 

Білет №13 

1. У яких випадках і хто здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків? 

2. Режим навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків.  

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника. 

4. Протипожежна профілактична робота. 

5. Вимоги до експлуатації освітлювальних засобів. 

6. Отруєння. Шляхи потрапляння отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога. 

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. 

2. Умови, при яких не складається акт за формою Н-Н. 

3. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення вимог 

пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

4. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. 

5. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх. 

6. Вимоги до обладнання робочих місць  учнів та вчителів (викладачів). 

Білет №15 

1. Форми контролю за станом безпеки та охорони праці. 

2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл, стілець, крісло), розташованих на робочих місцях учнів, які 

навчаються у кабінеті фізики. 

3. Порядок розподілу педагогічного навантаження. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника. 

5. Правила пожежної безпеки при проведеннi гурткової роботи у кабінетах фізики. 

6. Функціональні обов’язки завiдувача кабiнету фiзики з охорони працi. 

Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків у навчальних закладах (просте і спеціальне). 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці. 

4. Заходи пожежної безпеки під час проведення уроків фізики. 

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Функціональні обов’язки учителя фізики. Присвоєння кваліфікаційної групи. 

Білет №17 

1. Обов'язкові медичні огляди працівників галузі освіти: попередні (до прийняття на роботу), періодичні, 

позачергові, щорічні. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження медичного огляду. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж. 

3. Розірвання трудового договору за результатами атестації. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори.  

Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

2. Правила безпеки під час проведення уроків фізики. 

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації дітей (учнів) у разі виникнення пожежі. 

5. Вимоги пожежної безпеки у приміщеннях із масовим перебуванням людей. 

6. Санітарні вимоги до території загальноосвітньої школи. 
Білет № 19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

2.. Терміни  горіння світильників і періодичність їх очищення. 

3. Порядок прийому на роботу за контрактами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння. 

5. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електричного струму. 
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6. Документація з охорони праці у кабінеті фізики. 

Білет № 20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки регулюють діяльність з охорони праці в навчальних закладах? 

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які оформляються документи щодо 

готовності навчального закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

6. Поняття про паспортизацію у навчальному закладі. 

Білет № 21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, учнів (вихованців), порядок 

їх проведення і реєстрація. 

2. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

3. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни. 

4. Організація та проведення навчання  та  інструктажів з учнями з охорони праці. 

5. Перша допомога потерпілим при отруєнні. 

6. Вимоги електробезпеки під час навчання  в кабінетах фізики. 

Білет № 22 

1. Порядок укладання угоди з охорони праці, її зміст і термін дії. 

2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності.  

3. Pівень радiацiйного забруднення. Правила запобiгання радiацiйному забрудненню. 

4. Профілактичні форми роботи з дотримання правил безпеки. 

5.  Вимоги  до  штепсельних  з’єднань та електророзеток. 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог згідно з законодавством. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки  життєдіяльності, які діють в 

системі освіти. 

2. Що таке цільовий інструктаж, коли він проводиться і де реєструється? 

3. Проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету фізики. 

4. Що собою становить заземлюючий контур, які електроспоживачі до нього підключаються? 

5. Якими документами регламентується  робочий час працівників у навчальному закладі? 

6. Засоби контролю за виконанням  учнями  правил  та  відповідних інструкцій з охорони праці на робочому 

місці в кабінеті фізики. 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці та їх права. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов’язки кожного працівника навчально-виховного 

закладу? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Кольорове маркування меблів у кабінеті фізики. 

5. Порядок проведення медичних оглядів учнів і працівників навчально-виховних закладів. 

6. Створення здорових і безпечних умов для  проведення занять у кабінеті фізики. 

Білет №25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці. Хто його здійснює, які їх повноваження і права? 

2. Які об’єкти і робочі місця у навчально-виховних закладах належать до робіт із підвищеною небезпекою? 

3. Експлуатація кабелів та проводів у кабінеті фізики. 

4. Форми роботи зі профілактики невиробничого травматизму. 

5. Інструктаж з учнями на робочих мiсцях пiд час проведення  лабораторних робiт. 

6. Дії учителя фізики у разі виявлення  несправності  електрообладнання. Засоби захисту. 

 

 

Продовження див. Ч. ІІ 


